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O internacional por-
tuguês veste a nova 

camisola da Seleção Nacional 
para uma conversa franca com 
A BOLA. Do Sporting ao Man-
chester United, passando pela 
Equipa das Quinas, o médio 
confessa todo o amor ao em-
blema de Alvalade, a chegada 
triunfal a Inglaterra e os so-
nhos por Portugal.

COMO foi o processo de 
saída de Alvalade? Este-
ve para sair no verão pas-
sado mas só aconteceu 
em janeiro de 2020. Fo-

ram momentos de ansiedade? 
— Olhe, vou ser muito sincero: 

depois de não sair em junho, o que 
me deixou um pouco triste pelo fac-
to de querer chegar à Premier Lea-
gue e achar que estava pronto para 
o salto, essa tristeza durou um dia 
apenas, porque no dia seguinte es-
távamos já a preparar a Supertaça, 
que infelizmente não conseguimos 
ganhar contra o Benfica. 

— Ultrapassou rápido... 
— Sou apaixonado pelo futebol, 

pelo que faço, e para mim o mais 
importante é estar no campo, é es-
tar com uma bola, ter a possibilida-
de de jogar. Sou feliz onde estiver, 
porque acredito que as coisas acon-
tecem cada uma a seu tempo… E o 
meu foco foi estar no Sporting. A 
partir do momento em que em janei-
ro se começou outra vez a falar, sa-
bia que se ia insistir nisso, mas tinha 
metido na cabeça: não vou sair! 

— Ai sim? 
— Sim. Pensei: se acontecer acon-

tece, mas não vou sair, faz-me mal 
estar a pensar nisso. Eu queria estar 
no Sporting, porque estava bem no 
Sporting, nunca fiz um forcing para 
sair do Sporting. Não era eu querer 
sair, mas antes apenas achar que es-
tava pronto para chegar à Premier 
League. 

— Podia então ter ficado? 
— Poderia ter ficado que nada 

mudaria na minha maneira de estar 
e de continuar a trabalhar. Obvia-
mente que foi muito importante para 
mim sair, fiquei muito feliz pelo fac-
to de dar o passo seguinte na minha 
carreira, mas digo sinceramente: fi-
quei triste por deixar o Sporting, 
porque foi um clube que me marcou 

Entrevista de 
NUNO RAPOSO

Bruno Fernandes em grande estilo, com a nova pele da Seleção Nacional, um ponto alto da carreira que o Sporting ajudou a conquistar

 j

BRUNO FERNANDES

«O 
Sporting 
foi 
o clube 
 
que 
mais me 
marcou»
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F muito. Por tudo o que aconteceu, 

por tudo o que vivi no clube, por to-

dos os momentos positivos e nega-

tivos, foi o clube que mais me mar-

cou até agora e foi o clube por que 

criei mais carinho e afinidade de to-

dos os que joguei até ao momento. 

— Como disse, de forma sentida, 
não é sportinguista de berço, mas 
saiu sportinguista…  

— Eu sou muito frontal no que 

digo, não tenho nada a esconder e se 

essas palavras não fossem sentidas 

não as teria dito. Quero que saibam 

que gostei, e gosto, do Sporting, gos-

tei mesmo de estar lá, vivi o clube a 

mais de 100 por cento, todos os dias 

a todas as horas, sempre com o má-

ximo de intensidade e de amor e pai-

xão pelo Sporting e pelo amor que te-

nho pelo futebol, porque em qualquer 

clube o amor e paixão que vou me-

ter no jogo serão sempre os mes-

mos. Agora, o sentimento que se cria 

pelo clube não será o mesmo, por-

que há clubes que nos marcam mais 

por este ou aquele motivo. O Spor-

ting marcou-me por tudo! E toda a 

gente sabe o que aconteceu, de po-

sitivo e de negativo, mas foi o clube 

que me proporcionou fazer as minhas 

melhores épocas e chegar onde sem-

pre quis chegar, à Seleção Nacional 

e à Premier League. 

«SAÍ POR UM BOM                 
E JUSTO VALOR» 

— E o peso de ser a maior venda 
do Sporting? 

— Ao sair queria deixar algo de 

positivo, porque os meus números 

neste momento de nada serviam ao 

Sporting, o que o Sporting precisa-

va era de dinheiro, toda a gente sabe 

que precisava de reforço monetário 

para se reforçar, para fazer uma equi-

pa se calhar mais completa, para 

construção da estrutura e foi im-

portante sair por um bom valor. E foi 

um valor justo. Obviamente que de-

pois de se ver o impacto que tive as-

sim cheguei à Premier League mui-

ta gente disse que pode não ter sido 

um negócio assim tão bom, mas acho 

que os valores hoje estão muito in-

flacionados e mesmo a minha trans-

ferência há uns anos não teria sido por 

tanto dinheiro… 

— E se demorasse poderia desva-
lorizar por causa da pandemia? 

— Poderia, sim… ou se calhar não. 

Olhe, vejo valores muito altos nas 

transferências que estão a ser feitas. 

Por isso, o mais importante foi ter 

deixado o Sporting de consciência 

tranquila, de saber que deixei o clu-

be mas enquanto lá estive dei sem-

pre o máximo, o que podia e o que 

não podia, que fiz tudo para ajudar 

tudo e todos. Consegui deixar uma 

boa imagem junto de todos os que 

comigo trabalharam, uma imagem 

de uma pessoa chatinha, que está 

sempre em cima do acontecimento, 

que ao mesmo tempo quer sempre 

ajudar. Sei que algumas pessoas fi-

carão sempre sentidas pelo facto da 

rescisão e tenho de compreender o 

que sentem, porque é o clube delas 

e respeito isso. 

«ACADEMIA? É UM TEMA 
DE QUE ME CUSTA FALAR» 

— O último dos jogadores que 
voltaram após a rescisão saiu agora, 
Battaglia. É uma situação ainda mui-
to presente? 

— É algo impossível de esquecer, 

não só pelo que aconteceu no mo-

mento, mas por tudo o que aconte-

ceu depois: as rescisões, as ameaças, 

os insultos, tudo isso. Será algo que 

jamais será esquecido. Mas como 

disse quando saí, guardarei os mo-

mentos positivos que passei no Spor-

ting. 

— Mas não é fácil ultrapassar os 
outros… 

— É um tema de que me custa fa-

lar e não gosto que as pessoas falem. 

Mesmo em brincadeira com os ami-

gos às vezes há aquela boquinha… 

não gosto! Fico bastante chateado 

com esse tipo de brincadeiras mas 

tento ao máximo não me lembrar 

nem falar disso, porque é algo que já 

se passou há muito tempo. Mas es-

tará sempre nas nossas memórias, é 

impossível. Estará sempre marcado 

no futebol português, mas quero é 

manter as imagens positivas que te-

nho do clube, porque foram mais as 

coisas boas que lá passei do que as ne-

gativas. 

— Continua a compreender os 
adeptos melindrados com a rescisão? 

— Obviamente. Têm todo o direi-

to de pensar da maneira que bem 

entendam. É o clube deles, têm o 

direito de fazer as suas reclamações, 

de ir ao estádio assobiar ou aplaudir. 

Respeito, acho que é normal senti-

rem isso. Agora, ao voltar, de tudo fiz 

para que as coisas fossem como dan-

tes e tentar dar ainda mais ao clube 

e a realidade é que no ano seguinte, 

embora sem ganhar o campeonato 

como tanto se quer no Sporting e eu 

queria, ganhámos a Taça da Liga e a 

Taça de Portugal. Esta última, senti 

isso no grupo, foi mais sentida do 

que qualquer outra podia ter sido, 

mesmo para os que já não estavam 

no clube, sentiram aquilo tanto como 

nós. 

— E jogar enquanto o processo 
da Academia estava a decorrer no 
tribunal, com a contestação na ban-
cada… Pesou ainda mais? 

— A mim, sinceramente, não. Sou 

uma pessoa que se abstrai um boca-

dinho daquilo que se passa fora do 

campo. Adoro o ambiente no está-

gio, adoro que tenhamos as claques 

a cantar e todo esse ambiente, mas 

tento abstrair-me de tudo o que pos-

sa vir de negativo de fora e normal-

mente consigo. E até consigo dar 

melhores respostas quando estou 

sob pressão. 

«SC BRAGA? A LUTA É 
COM OS DOIS DA FRENTE» 

— O discurso do Sporting tem 
sido cauteloso: primeiro entrar na 
Champions, tem sido esse o discur-
so. Está certo assim ou o Sporting de-
via assumir candidatura ao título 
nacional? 

— Dentro do grupo deve funcio-

nar a máxima de que o objetivo é 

ganhar tudo. Para fora têm de ser 

eles lá dentro a decidir, eu não esti-

ve lá este ano, não sei o que foi fala-

do. Sabemos que o Sporting está a 

passar por uma fase de reconstrução, 

mas também sabemos que foi in-

vestido muito dinheiro neste trei-

nador e agora em jogadores que en-

traram. Independentemente de 

serem nomes mais ou menos sonan-

tes, o Sporting tem de ter sempre as 

ambições altas. Agora, a entrada na 

Champions dá muitas garantias fi-

nanceiras para que o próximo ano 

seja melhor. Mas na minha opinião 

o Sporting tem de lutar sempre para 

conquistar todos os objetivos em que 

está incluído. Foi assim que eu esti-

ve no Sporting e acredito que toda a 

gente que vai para o Sporting tem de 

ter essa ambição. 

— Acredita que o Sporting pode 
ser brevemente campeão, ou corre 
muito atrás dos outros dois rivais? E 
agora até com o SC Braga… 

— Sinceramente, acho que a luta 

continua sempre com os dois da fren-

te. O SC Braga está a reforçar-se 

muito bem, a fazer uma equipa mui-

to forte, contratou jogadores muito 

interessantes, mas os nomes não jo-

gam e o mais importante é que os que 

lá estão deem garantias daquilo que 

estão a fazer. O Sporting tem de se 

focar em si mesmo e não nos ou-

tros, porque o objetivo principal é 

ganhar os seus jogos e não esperar 

que os outros percam os deles. 

— Ficou a faltar ter sido campeão 
de leão ao peito… Pode voltar um 
dia para essa conquista? 

— Quem sabe? Não fecho essa 

porta, foi um clube que marcou mui-

to e mais do que me ter marcado a 

mim marcou muito também a mi-

nha família. Está mais a sofrer a mi-

nha família por ter saído do Sporting 

do que propriamente eu, porque gos-

tavam de me ter lá, do que eu vivia, 

porque me tinham por perto, sen-

tiram o que eu sentia pelo clube, so-

bretudo a minha mulher e até a mi-

nha filha, que ainda hoje só sabe 

distinguir entre as camisolas de Por-

tugal, Manchester e Sporting. Para 

mim isso é importante, porque sei 

que ela gosta e lembra-se, pelas ami-

zades que criei no Sporting e até ela, 

com os filhos dos meus amigos. Ela 

gostaria de um dia voltar ao Sporting.

«Beto foi 
excecional» 
 
A recente saída de Beto Severo do 
Sporting mereceu comentário de 
Bruno Fernandes: «Não estou 
dentro do que é a realidade este 
ano e também não fiz perguntas, 
porque não as tenho de fazer, mas 
falei com ele, porque tinha uma 
boa ligação com ele e toda gente 
no grupo tinha ligação muito boa 
com o Beto, porque sempre foi 
uma pessoa muito prestável, que 
sempre nos ajudou, que sempre 
esteve disponível para fazer tudo 
por nós, fosse o que fosse. Agora, 
não sei por que saiu, se houve 
algum problema, se saiu por 
outros motivos. Mas o Beto foi 
sempre uma pessoa excecional, 
das melhores pessoas que 
poderíamos ter para nos 
acompanhar, porque além de ser 
um team manager foi uma pessoa 
que jogou futebol e conseguia 
compreender os nossos 
momentos.» 
 

Amizades para 
toda a vida 
 
Esteve no Algarve ao mesmo 
tempo do Sporting e não falhou na 
visita aos antigos companheiros, 
com quem mantém relação, 
«principalmente se calhar o 
Maximiano, o Ristovski, o próprio 
Neto». «Mas até o Borja, o 
Wendel, o Coates, fiz grande 
amizade com eles. O Nuno Mendes 
e o Eduardo Quaresma são 
jogadores com quem eu já tinha 
alguma amizade e que os recebi e 
obriguei a cantar na praxe do 
estágio da Suíça no ano passado. 
Obriguei-os a dar entrevista a 
dizerem que eu era o jogador que 
tinham como referência [risos]. 
Tenho lá muitos amigos, mas 
obviamente todo o staff, como o 
Paulinho, o Rúben, o João, que são 
da parte dos equipamentos, o 
Hugo, o Francisco, o Gonçalo, não 
me quero estar aqui a esquecer, é 
melhor nem dizer mais nomes», 
disse, incluindo o presidente 
Frederico Varandas: «Falamos de 
vez em quando também.»

f

Voltar para ser 
campeão? Quem sabe? 
Não fecho essa porta,  
o Sporting marcou muito
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Novo 
equipamento 
 
A Seleção Nacional joga sábado 
com a Croácia e dia 8 com  a 
Suécia e nesta Liga das Nações 
estreia os novos equipamentos da 
Nike. O equipamento principal 
vermelho e verde ganha novos 
detalhes em dourado para 
homenagear a conquista europeia 
de 2016. A gola dobrável dá à nova 
camisola do equipamento principal 
um toque refinado, assim como as 
listas vermelhas, verdes e pretas 
na gola e nas mangas. O dourado é 
presença de destaque em alguns 
detalhes como é o caso da 
numeração das camisolas, do 
emblema e da letra P, impressa no 
interior. Os calções verdes estão 
de regresso pela primeira vez 
desde 2004 — o ano em que o 
capitão da seleção nacional, 
Cristiano Ronaldo, fez a sua 
estreia nas finais europeias –, 
enquanto as meias vermelhas têm 
uma lista a combinar com o 
acabamento da camisola. No 
equipamento alternativo, ao azul 
turquesa utilizado em 2016, 
juntam-se as riscas horizontais 
vermelhas, verdes e pretas da 
camisola de treino de 2018, com 
calções e meias no mesmo 
esquema de cores. Os calções e 
meias de cor azul turquesa 
completam o look, com as meias 
exibindo também elas uma faixa 
colorida. Estes novos 
equipamentos foram fabricados a 
partir de poliéster 100 por cento 
reciclado, proveniente de garrafas 
de plástico recicladas, o que 
permitiu criar equipamentos que 
garantem o máximo desempenho 
com um menor impacto no 
ambiente. 
 
 Recordações   
de 2004 
 
Bruno Fernandes vestiu o novo 
equipamento e gostou: «Camisola 
da Seleção é sempre muito bonita. 
Mas mais importante do que isso é 
o prazer de representar a Seleção 
e as suas cores, é isso que 
simboliza esta camisola e este ano 
ainda mais, porque tem uma 
homenagem àqueles que 
conquistaram o Europeu de 2016. 
Os calções verdes trazem-me à 
memória o Euro-2004, o primeiro 
que me lembro de criança, os 
jogos que vi no centro da Maia e na 
casa da minha avó com o meu 
primo, a minha mãe com os 
cachecóis em frente à televisão. 
Vibrei muito.»

f

jA pressão sobre o novo médio 
leonino e a comparação que já é 
feita entre os dois

— O Sporting contratou Pedro 
Gonçalves e já lhe colocam a pres-
são de substituto de Bruno Fer-
nandes. O que lhe tem a dizer, a 
ele, Pedro Gonçalves? 

— O Pedro já disse, e muito bem, 

que vai tentar escrever a história 

dele. Obviamente não quer ser 

igual a ninguém. Espero que ele 

consiga fazer grandes coias pelo 

Sporting e também por ele. As 

comparações acontecem um pou-

co pelo facto de jogarmos na mes-

ma posição, mas ele até pode jo-

gar um bocadinho mais à frente 

do que aquilo que eu jogava.  

— E pode tirar algo de positivo 
por ser comparado com um joga-
dor como o Bruno Fernandes? 

— As comparações até podem 

ser positivas se forem no sentido de 

lhe meter um pouquinho de pres-

são, para ele fazer mais golos, mais 

assistências. Pode ser positivo se ele 

conseguir adaptar-se rapidamen-

te às ideias do treinador. Ele foi 

contratado para ser o Pedro e não 

o Bruno, acredito que ele pode dar 

muitas alegrias ao Sporting e que 

tem qualidade para isso. 

— O Sporting está a contratar 
bem? 

— O Sporting está a ser caute-

loso, investiu algum dinheiro e 

agora só o tempo dirá se foi bem in-

vestido ou não. Na minha opinião, 

os que chegaram são todos bons 

jogadores. 

— Conhece-os todos? 
— Não, sinceramente sobre o 

Feddal não tenho assim grande in-

formação; o Adán não jogou mui-

to nos últimos dois anos no Atlé-

tico Madrid… Mas são contratações 

importantes, o Antunes conheço 

muito bem e acho que vai ajudar 

muito o Nuno Mendes a crescer, é 

muito importante o Nuno ter al-

guém atrás. Para estes jovens que 

estão a aparecer é muito importan-

te… veja, o Quaresma ter o Neto a 

meter pressão, ou o contrário tam-

bém é válido. Mas é bom ter opor-

tunidade de aprender com ele e 

com o Coates. 

AS IDEIA DO ‘MISTER’ 
RÚBEN AMORIM 

— E como acompanhou a mu-
dança para Rúben Amorim? 

— Foi uma fase final um bo-

cadinho atípica, até porque o 

mister Rúben está a criar uma 

equipa completamente diferen-

te do que aquela que terminou a 

época passada, com alguns joga-

dores novos, com entradas de 

jogadores experientes, com al-

guns jovens também, como o 

Nuno [Santos] e o Pedro [Gon-
çalves]. 

— Essa mescla pode funcionar 
bem? 

— Acredito que com um misto 

de juventude e de experiência se 

pode fazer alguma coisa de mui-

to interessante, porque eu, um dia 

se for treinador, acho que é o es-

sencial para existir um bom gru-

po e uma boa equipa, para dife-

rentes momentos e jogos do 

campeonato. O mister implemen-

tou as ideias dele, teve bons resul-

tados, embora sem o 3.º lugar que 

daria acesso direto à fase de gru-

pos da Liga Europa, mas tem to-

das as qualidades para ultrapas-

sar esse obstáculo e acredito numa 

boa temporada.  

— Os rivais, sobretudo o Ben-
fica, estão a apostar forte… 

— O Sporting está a fazer boas 

contratações, não tão sonantes 

como todos querem, porque ao ve-

rem os outros a fazer querem 

igual… mas por vezes os nomes 

não jogam e é preciso um bocadi-

nho de cuidado com as contrata-

ções que se fazem.

«Pedro Gonçalves pode 
dar muitas alegrias»

O Sporting está a fazer 
boas contratações,  
não tão sonantes como 
todos querem, por 
verem os outros, mas  
os nomes não jogam...  

Como é que um jogador 
vive o adiar de um Cam-
peonato da Europa, para 
o qual se tinha prepara-
do ao máximo? 

— É complicado. Para quem teve 

um bom ano, tirarem-nos a assim a 

possibilidade de defendermos o nos-

so título custa sempre um bocado. 

Mas há coisas que têm de ser feitas 

de maneira diferente e este ano foi as-

sim, pelo bem de todos, pela saúde 

de todos os que estão perto de nós, 

e possivelmente para podermos ter 

um Europeu com estádios cheios e 

não com estádios vazios. 

— E temos Portugal campeão 
mais um ano. 

— E se possível também mais 

do que isso… 

— A reconquista do título é pos-
sível? 

— Admiro muito a crença do mis-
ter Fernando Santos: temos de acre-

ditar que podemos sempre fazer 

mais e melhor e acho que é isso que 

está na cabeça de todos os que vão 

à Seleção. O mais importante é fa-

zermos o máximo possível e dar 

uma imagem muito boa daquilo que 

é o nosso País e o nosso futebol e da-

quilo que são os profissionais que te-

mos, seja a nível de futebol, que é 

do Europeu que estamos agora a fa-

lar, seja em relação a tudo. Vemos 

que temos uma nação muito forte, 

um país muito pequenino mas com 

muita qualidade. 

— Essa nação forte vê-se tam-
bém nestes momentos difíceis? 

— Acho que sim, quando Por-

tugal se une dá uma imagem bas-

tante positiva. Como todos os paí-

ses, tivemos uns momentos piores, 

mas vai ser assim. Mas vejo que, 

por exemplo, pode ir-se ao tea-

tro, e claro que isso é importante, 

as pessoas vivem disso e precisam 

que continuem a funcionar e a ter 

gente, os músicos precisam que as 

pessoas vão ver os concertos e es-

pero que continue a acontecer e 

acrescer, mas também espero que 

o futebol possa voltar a ter adep-

tos no estádio, mesmo que seja li-

mitado. 

— Há condições para isso poder 
acontecer brevemente? 

— Acredito que sim, pode fazer-

-se de maneira limitada, no sen-

tido em que o futebol tem outro 

espaço, muito maior, os estádios… 

que seja 10, 20, 30 por cento da 

capacidade. Poderia tentar-se, não 

sei se vai funcionar, mas há que 

tentar, como se tem tentado nou-

tras áreas. 

— Como se tem vivido tudo isto 
em Inglaterra? 

— Eles vivem as coisas de for-

ma mais tranquila. Em Inglaterra 

demorou um bocadinho a perce-

ber-se o que estava a ser a pande-

mia, mas nós, profissionais, tive-

mos todos os cuidados.  

— Como é que em Inglaterra se 
olha para Portugal, agora já fora da 
lista negra do turismo? 

— Até comentei isso lá em In-

glaterra com o doutor, expressei a 

minha opinião no sentido de que 

o nosso País estava a ser um dos 

países mais cuidadosos… penso 

que aquela recaída na área metro-

politana de Lisboa afetou um bo-

cadinho e por isso a obrigatorieda-

de da quarentena. Mas agora já 

abriu e eu estive no Algarve até há 

pouco tempo e eles chegaram mal 

abriu o corredor aéreo. E senti-me 

sempre seguro. 

— Diz então isso aos ingleses 
que Portugal é um destino seguro? 

— Sim, claro. 

FOCO NA LIGA DAS 
NAÇÕES ANTES DO EURO 

— Antes do Europeu há agora a 
Liga das Nações. Mais um título 
para Portugal defender… 

— É uma competição interes-

sante. Na primeira ninguém dizia 

estar muito interessado em ganhar 

mas o certo é que todos estiveram 

lá a lutar até ao fim… Tivemos se-

leções como a Inglaterra, como a 

Holanda e a Suíça nos últimos qua-

tro jogos. Mas Portugal mais uma 

jQuer Ronaldo muitos anos na 
Seleção e não se vê como um su-
cessor do capitão

«Tenho de pedalar 
muito para poder 
ser comparado 
com o Cristiano»

DIOGO PINTO/FPF
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feito uma boa gestão e acredito que 

vai continuar a fazer para que Por-

tugal possa continuar a vencer. 

— E com estas restrições todas 

não terá sido nada fácil fazer esta 

convocatória… 

— O facto de eu ter pouco des-

canso até me favorece em relação 

aos que estão a fazer a pré-época, 

que todos sabemos que são pesa-

das. Vou estar duas semanas para-

do até ao primeiro treino mas no 

fundo parei só uma semana com-

pletamente, aproveitei já para me 

treinar, para poder chegar com um 

mínimo de ritmo e isso facilita mais 

a mim do que àqueles que estão 

na pré-temporada, que podem 

chegar com a perna meio pesada 

dos primeiros treinos. E sabemos 

que há treinadores que gostam de 

puxar pelos jogadores… 

SELEÇÃO COM COLETIVO 
MUITO FORTE  

— Há quem comece a pensar 

em quem será o sucessor de Cris-

tiano Ronaldo na Seleção… Muita 

gente aponta Bruno Fernandes, 

sente isso e está preparado? 

— Eu nunca ouvi isso e espero 

que o Cristiano ainda dure bas-

tantes anos na Seleção, porque o 

que sentimos, e ainda há pouco 

tempo num jantar com o Bernar-

do e o Cancelo falámos disso lá em 

Inglaterra, dissemos que o jogo 

pode não estar bem mas numa bola 

ele pode fazer golo e nós sabemos 

disso, temos essa noção.  

— Também quando chegou ao 

Manchester United, porque foi do 

Sporting para lá, o compararam 

com Ronaldo? 

— É inevitável: pelo facto de ser 

português; pelo facto de vir do 

mesmo clube. Mas de maneira di-

ferente, porque o Cristiano veio 

ainda muito jovem e eu já com 25, 

quase a fazer 26. Por isso já chego 

um pouco mais maduro. Mas tenho 

de pedalar muito para poder ser 

comparado com o Cristiano. 

— Mas a Seleção já jogou sem 

Cristiano Ronaldo…  

— Houve vezes em que o Cristia-

no não esteve e a Seleção teve de jo-

gar como um todo, porque não tí-

nhamos a nossa referência, tínhamos 

outras, mas o que fizemos de bem 

quando ele não veio (e que fazemos 

mesmo quando ele cá está mas sa-

bendo que está ali uma referencia 

que facilmente nos ajuda a fazer go-

los) foi que o conjunto sobressaiu 

muito: não tendo o aquele jogador, 

soubemos gerir a falta do Cristiano. 

E fomos inteligentes a fazê-lo e acho 

que Portugal daqui para a frente, 

quando o Cristiano não estiver, não 

precisa de uma referência, porque 

temos um grupo de jogadores e um 

coletivo muito forte.

Campeonato do Mundo é mais for-

te… O sonho existe sempre, agora 

acho que Portugal tem de ir obje-

tivo por objetivo para não queimar 

etapas e principalmente para co-

meçar a criar bases e raízes, como 

o mister Frenando Santos tem fei-

to ao longo do tempo: tem troca-

do alguns jogadores, mas os resul-

tados têm-se mantido, o mister tem 

— Por falar nisso, já falámos em 

Portugal campeão da Europa, em 

Portugal campeão da Liga das Na-

ções… E Portugal campeão do 

Mundo, acredita? 

— Acredito que em todas as 

competições que Portugal entre, 

ou qualquer seleção, o sonho de 

ser campeão do Mundo existe sem-

pre. Sabemos da dificuldade, que o 

meiros dois jogos que temos. Te-

mos pela frente duas seleções que 

não são nada fáceis: a Croácia, que 

foi finalista no Mundial; a Suécia, 

que bem sabemos os problemas 

que nos causou… Mas temos Por-

tugal com toda a qualidade e de-

pois teremos o campeão do Mun-

do [França]. Vai ser um grupo 

interessante. 

vez mostrou que tem qualidade e 

que pode bater-se com qualquer 

seleção. Este ano temos um grupo 

complicado. 

— Tanto na Liga das Nações 

como no Europeu… 

— Sim, é verdade. Mas o nosso 

principal objetivo e foco agora é a 

Liga das Nações, porque são os pri-

Portugal campeão  
do Mundo? O sonho 
existe sempre, mas há 
que criar bases e raízes

Digo aos ingleses que 
Portugal é um destino 
seguro, no Algarve 
senti-me muito bem

DIOGO PINTO/FPF
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O desentendimento entre Bruno Fer-
nandes e o defesa-central ex-Benfica 
Victor Lindelof, 26 anos, foi uma das ima-
gens marcantes da meia-final da Liga 
Europa que o Manchester United perdeu 
(1-2) para o Sevilha. E nessa discussão 
viu-se que o sueco ainda fala muito bem 
português… «Fala muito bem, fala», brin-

«Lindelof fala muito bem português…»
ca Bruno Fernandes. «Ele é das pessoas 
com quem tenho melhor relação no clube, 
também pelo facto de ele falar português, 
e como toda a gente viu fala bem ainda [ri-
sos], aquelas obviamente foram as primei-
ras palavras que ele aprendeu em Portugal, 
é sempre o que lhes ensinamos… Mas foi si-
tuação de jogo que nenhum levou a peito. 

Acabou e fomos diretamente para os 
nossos países, ele para Suécia e eu para 
Portugal, e à despedida demos um abra-
ço, encostámos a cabeça e nem precisá-
mos de falar um para o outro, ficámos ali 
aqueles dois segundinhos abraçados e 
percebemos o que queríamos dizer um 
para o outro», conta o português.

«Prefiro ganhar campeonatos  
do que ser o melhor do mundo»

COMO é que se chega a um 

clube como o Manches-

ter United e se tem logo 

tanto impacto? E como é 

que encarou quem dizia 

que era bom na Liga Portuguesa e 

que numa mais forte não ia ser tão 

importante? 

— Acho que em Portugal fala-

-se um bocadinho pelas rivalida-

des… mais do que propriamente 

por ser bom ou mau. As pessoas 

têm ainda um bocadinho aquela 

coisa de dizerem: se é jogador do 
Sporting não posso falar bem, não 
posso dizer que se vai dar bem lá. 

Ainda hoje oiço gente a dizer, ah só 
marca golos de penálti… Mas ainda 

há pouco tempo vi as estatísticas 

e tirando os penáltis só Kevin de 

Bruyne tem média de participa-

ção em golos maior do que a mi-

nha em Inglaterra no que diz res-

peito a médios. 

— Isso diz muito… 

— Sim, mas os penáltis são para 

ser marcados e é preciso transfor-

má-los em golo. 

— Até José Mourinho o picou 

ao dizer que era bom… a marcar 

penáltis. 

— Sinceramente não me senti 

picado, senti que sou um bom ba-

tedor de penáltis e nada mais do 

que isso. Esse tipo de picardias… 

compreendo, mas o que retiro das 

palavras dele, porque sou pessoa 

muito positiva, é que ele disse que 

bato bem penáltis. É uma realida-

de, até porque desde que cheguei 

ao Manchester não falhei nenhum. 

E espero não falhar. 

— Falhou algum no Sporting? 

Recorde-nos. 

— Só falhei dois penáltis, um 

pela Udinese contra o Nápoles (bati 

dois, marquei muito mal o primei-

ro e foi golo, e o segundo falhei) e 

depois na Taça de Portugal, com o 

Loures. 

— Mas teve logo muita influência 

na equipa do Manchester United… 

— Foi um bom impacto, por-

que conseguimos chegar aos lu-

gares de Champions e agora os nos-

sos objetivos têm de ser outros, 

porque não conquistámos nenhum 

troféu e um clube como o Man-

j Impacto imediato no Manches-
ter United; o sonho de ganhar a 
Premier League

chester United, que nos últimos 

não sei quantos anos só em três 

não conquistou um troféu… espe-

ro que se consiga conquistar.  

— A Premier League? 

— Principalmente a Premier 

League, porque acredito que seja o 

primeiro foco, em todas as equipas 

o primeiro foco é sempre o cam-

peonato e o nosso não vai deixar de 

ser. Mas o objetivo é sempre ganhar 

tudo onde estamos incluídos. 

— Está num grande clube e a 

ser referência numa grande liga, 

acredita que pode chegar a me-

lhor do Mundo, à Bola de Ouro? 

Passa-lhe pela cabeça ou é uma 

utopia? 

— Sonhar não custa, mas não 

passa pelos meus objetivos, porque 

sinceramente não tenho grandes 

objetivos individuais a não ser épo-

ca a época melhorar os meus nú-

meros. Fui duas vezes o melhor do 

campeonato em Portugal e não ga-

nhei nenhum campeonato… pre-

firo ganhar campeonatos. 

— A sua amiga Carolina Des-

landes já o convidou para um due-

to? É que já o ouvi cantar a sua 

música, aquela que os adeptos can-

tam em Old Trafford… 

— Ainda não me disse nada, mas 

certamente quando me ouvirem as 

pessoas ficarão espantadas [risos].

DIOGO PINTO/FPF

Bruno Fernandes, 25 anos, saiu em janeiro do Sporting rumo ao Manchester United, que pagou €55 M, mais variáveis, pelo passe do médio

«Benfica ficou 
mais forte com 
Jorge Jesus»

— Que lhe parece o regresso de Jorge 
Jesus a Portugal e ao Benfica? 
— Depois de o mister Jorge Jesus ter ido 
para o Flamengo já estava mais do que à 
espera que ele voltasse para Portugal. 
Agora se era para o Benfica ou para outro 
lado qualquer não fazia ideia. 
Obviamente o Benfica ficou mais forte 
com ele, mas espero que não consiga 
conquistar grandes coisas, pelo menos 
em Portugal, se na Europa conquistar 
muito bem para o País, mas em Portugal 
prefiro que não conquiste. 

– Marcel Keizer também o marcou muito, 
certo? 
– É uma das pessoas com quem 
mantenho relação, com quem falo 
algumas vezes, como com o presidente 
Varandas, com felicitações, vou estando 
atendo aos resultados dele, ele vai 
mandando mensagens nos meus jogos. 
Foi um treinador que me marcou muito, 
até pelo facto de a minha melhor época 
ter sido com ele. Marcou-me muito pelas 
ideias de jogo, pela mentalidade positiva 
que ele tem.

jQue o treinador encarnado não 
ganhe em Portugal; os elogios a 
Marcel Keizer 

Fui duas vezes o melhor 
do campeonato  
em Portugal e não 
ganhei nenhum...



A BOLA

Terça-feira 
1 de setembro de 2020 07

#

PUB



A BOLA08
 Terça-feira 

1 de setembro de 2020
slb@abola.pt

BENFICA
Darwin Núñez também foi pretendido por Brighton, RB Leipzig e Wolfsburgo ALMERIA FC

DARWIN

A LÓGICA DOS NÚMEROS

Darwin Núñez foi contratado pelo 
Almería ao Peñarol em 2019. Pelo clube 
da segunda divisão espanhola, o 
internacional uruguaio marcou 16 golos 
em 32 jogos

16

Darwin Núñez tem cláusula de rescisão 
de €40 milhões. Mas o contrato do 
uruguaio com o Almería prevê que a 
multa dobre para os €80 milhões em 
caso de subida de divisão do Almería

€40M

a caminho
Acordo próximo entre águias e Almería dBenfica chegou aos €24 
milhões mais bónus dUruguaio será maior investimento de sempre 

DARWIN NÚÑEZ está  

muito perto de tornar-se 

jogador do Benfica e, de 

momento, apenas um 

volte-face enorme tira-

rá o avançado uruguaio do Alme-

ría da rota Luz. O jogador de 21 re-

presenta um grande investimento 

por parte das águias. Darwin Núñez 

é esperado esta semana para fazer 

exames médicos, assinar contra-

to (em princípio por cinco épocas) 

e ser integrado no plantel.  

Ao que A BOLA apurou, o en-

tendimento entre Benfica e Alme-

ría ficará pelos €24 milhões mais 

uma percentagem de futura ven-

da. A colocação de jogadores do 

Benfica no negócio foi afastada, 

mas o clube da segunda divisão 

espanhola poderá ficar com prefe-

rência em atletas excedentários 

que não contem para Jorge Jesus. 

Darwin Núñez será o jogador 

mais caro da história do Benfica. 

Até ao uruguaio, o investimento 

mais pesado da SAD fora Raúl Ji-

ménez, mexicano contratado ao 

Atlético Madrid em 2015, por €21,8 

milhões, pagos em duas tranches 

— águias compraram 50 por cen-

to em agosto desse ano e a restan-

te metade em julho de 2016 — e 

depois vendido ao Wolverhampton 

por €41 milhões, 38 da transfe-

rência depois de €3 milhões pagos 

pelos ingleses no empréstimo. 

Nos últimos dias, o treinador 

do Benfica, Jorge Jesus, pressio-

nou bastante a SAD para fechar o 

jogador do Almería. Em reunião 

no sábado passado, Jesus encon-

trou-se com o presidente Luís Fi-

lipe Vieira, o administrador Rui 

Costa e o diretor-geral Tiago Pin-

to e pediu reforços para o ataque, 

Por 
RUI MIGUEL MELO

com Darwin Núñez à cabeça. Isso 

acabou por levar o Benfica a um es-

forço suplementar que, na sema-

na passada, as águias não pare-

ciam estar dispostas a fazer. Numa 

fase inicial, o Benfica não queria ir 

além dos €15 milhões pelo inter-

nacional uruguaio. Daí foram su-

bindo gradualmente a parada, para 

20, 22 e agora para os €24 milhões 

que parecem ser suficientes para 

convencer Turki El-Sheikh, o sau-

dita proprietário do Almería. 

Os encarnados tentaram per-

centagem de futura venda, logo 

aceite pelo Almería, e a inclusão de 

jogadores para abater a verba pre-

tendida pelos espanhóis. O Alme-

ría quis Diogo Gonçalves, algo ne-

gado pelo Benfica, mas também 

recusou alguns excedentários, 

como Cristian Lema, Alfa Semedo 

ou Facundo Ferreyra. 

A concorrência pelo jogador, 

com Wolfsburgo, RB Leipzig e 

Brighton na corrida, inflacionou o 

negócio, com o Almería a recusar 

ofertas desde €18 milhões mais 

bónus (Brighton) ou €20 milhões 

do Wolfsburgo. 

JOGADOR QUIS O BENFICA 
A proposta mais elevada foi a 

do Brighton, semelhante à do Ben-

fica, mas com €25 milhões mais 

bónus. A vontade do jogador foi 

decisiva. Darwin Núñez prefere 

jogar no Benfica, onde acredita ter 

mais condições para se impôr. 

Além disso, ao Almería também 

agrada que o avançado vá para a 

Luz. Os espanhóis têm esperança 

que o uruguaio se valorize mais 

em Lisboa e em menor tempo. Daí 

que a mais-valia numa futura ven-

da tivesse sido condição.

Gonçalo Ramos vai ficar, para já, no 
plantel principal. O avançado formado no 
Benfica vai ser incorporado no elenco e 
vai passar a trabalhar com Jorge Jesus. A 
ideia dos encarnados passa por ter o ata-
cante como solução para o treinador en-
carnado, mas a descer à equipa B sem-
pre que for necessário para ter minutos. 
Mas a vontade do Benfica passa por ter 

Gonçalo Ramos fica no plantel... para já
Gonçalo Ramos no plantel principal. Até 6 
de outubro, data do final do mercado de 
transferências, a situação do internacional 
sub-20 pode ser revista, se surgir alguma 
possibilidade de rodar num clube onde pos-
sa jogar com regularidade. 

Depois de um 2019/2020 onde jogou 
em quatro escalões (juniores, sub-23, equi-
pa B e formação principal), Gonçalo Ramos 

foi incorporado nos treinos depois da 
suspensão da Liga devido ao Covid-19. A 
estreia foi inesquecível, com dois golos 
apontados ao Aves com poucos minu-
tos em campo. 

Na semana passada, ao serviço dos 
sub-19 na Youth League, Gonçalo Ramos 
marcou os dois golos do Benfica na final 
(2-3) perdida com o Real Madrid.



A BOLA

Terça-feira 
1 de setembro de 2020 09

PUB

BENFICA
Futebol

Fulham dá mais por Florentino

O Fulham voltou à carga por Florentino e 
apresentou nova proposta ao Benfica 
para contratar o médio de 21 anos. Tal 
como aconteceu com a primeira oferta, 
os ingleses propuseram empréstimo com 
opção de compra, mas com valores 

superiores. O Fulham paga €2 milhões ao 
Benfica pela cedência, com cláusula de 
opção de €28 milhões.  Na oferta 
anterior, a proposta do emblema da 
Premier League era de um milhão de 
euros por taxa de empréstimo, com 
opção de €18 milhões.  
O Benfica demorou algum tempo a 
responder, mas rejeitou a investida do 
Fulham. Mas informou que existia 

j Segunda oferta dos ingleses 
pelo médio: €2 milhões de taxa de 
cedência e €28 milhões de opção

margem para negociar, e os ingleses 
prometeram nova oferta. 
Florentino faz parte das opções de 
Jorge Jesus, mas arrisca mais uma 
temporada com pouca utilização. O 
treinador tem insistido em Weigl e 
Taarabt a meio-campo, e pretende a 
contratação de mais um médio. Daí 
que Florentino esteja recetivo a sair do 
Benfica para jogar mais.Florentino é pretendido em Inglaterra

EDUARDO OLIVEIRA/ASF

Rui Vitória  
olha para Cervi  
 
O Al Nassr, da Arábia Saudita, 
treinado por Rui Vitória, estará 
interessado em contratar o 
argentino Franco Cervi, avançou 
ontem a TVI 24. O esquerdino não 
tem espaço no plantel encarnado. 

f

À espera de Mariano
Atacante do Real Madrid continua no radar e já sabe que não fica na 
capital espanhola dBenfica tem urgência: ou fecha negócio ou recua

DARWIN NÚÑEZ acele-
rou, Mariano Díaz ainda 
justifica trabalho, sem-
pre com o dinheiro a 
complicar a situação. 

Mas o Benfica continua interessa-
do, mesmo com a eventual neces-
sidade de fazer esforço suplemen-

tar para garantir um jogador que 
não é desejado pelo Real Madrid 
e até considera as águias, mas tem 
elevado custo e que muito dificul-
ta o acordo entre todas as partes. 

De Espanha chegaram ontem 
informações de que os encarna-
dos não terão de lidar apenas com 
o pagamento dos ordenados atuais 
— avançado recebe €4,2 milhões 
de euros líquidos por temporada, 

muito acima do que a SAD pagou 
alguma vez a um jogador, mas o 
Real Madrid assumiria metade. 

Será preciso também levar em 
linha de conta, afinal, o protoco-
lo dos jogadores emprestados pelo 
clube espanhol, que quando cede 
alguém é praticamente obrigado a 
aumentar o jogador, espécie de 
contrapartida para quem quer fi-
car e é obrigado a partir. 

Por 
NUNO REIS

E as águias não querem, obvia-
mente, ter o peso de mais um mi-
lhão de euros na folha salarial, sen-
do essa uma missão do Real  
Madrid, mas que está por cum-
prir. As águias esperam, pois, que 
o clube e o atacante de 27 anos, 
internacional pela República Do-
minicana, se entendam, sem cus-
tos suplementares para a SAD, que 
a dada altura julgava ter inclusiva-
mente a situação controlada e po-
der ter Mariano antes mesmo de 
Darwin.  

Empréstimo com opção de 
compra — que poderá ser próximo 
dos €20 milhões — está, pois, ali-
nhavado, mas o tempo joga con-
tra a SAD benfiquista, pressiona-
da por Jorge Jesus. Perdeu Cavani 
e não tem os atacantes pretendi-
dos para... atacar o PAOK.

REAL MADRID FC

Mariano Díaz ainda tenta chegar a acordo com Real Madrid para sair

Colombiano Luis Suárez 
na lista para o ataque

Depois de Cavani, Luis Suárez na lista para o ataque do Benfica. 
O uruguaio era mesmo o grande jogador que o nome indica, mas 
este Suárez não é o grande craque do Barcelona, pelo menos 
não tem a carreira do jogador que os catalães estão a dispensar, 
mas, ainda assim, justifica presença na lista de avançados dos 
encarnados. Faz mesmo lembrar Darwin Núñez, comparado a 
Cavani, o uruguaio que está a um passo de vestir a camisola do 
Benfica. Suárez é, pois, um jogador colombiano de 22 anos, 
atacante, contratado pelos ingleses do Watford em 2017, mas 
depois emprestado sucessivamente. No último ano esteve no 
Saragoça, do segundo escalão de Espanha, e fez 19 golos em 39 
encontros, marca que alertou equipas importantes para as suas 
qualidades. Para já, é alternativa a Mariano Díaz se o negócio 
com o jogador do Real Madrid falhar.

jNão é o craque do Barcelona, mas é mais um jo-
gador prometedor para as posições da frente; em-
prestado pelo Watford ao Saragoça, deu nas vistas

Cristian Lema interessa nos EUA

ANDRÉ ALVES/ASF

Lema perto  
da MLS 
 
Cristian Lema, central argentino 
ainda ligado ao Benfica, está perto 
de rumar à Major League Soccer 
(MLS), o campeonato norte-
-americano. O clube será o New 
York FC. Será o terceiro jogador do 
Benfica a rumar àquele 
campeonato, depois de Jhonder 
Cádiz, a caminho do Nashville, e 
Yony González, para o LA Galaxy. 
 

Krovinovic 
esta semana 
no WBA 
 
Filip Krovinovic é esperado esta 
semana no West Bromwich 
Albion. O médio croata jogou no 
WBA na época passada, por 
empréstimo do Benfica, e terá 
nova cedência no mesmo clube, 
mas agora com os ingleses a 
ficarem com cláusula obrigatória 
de compra do passe do jogador, 
próxima dos €10 M. 
 

Italianos 
insistem  
em João Mário 
 
Com a dúvida da cláusula anti-
-rival no contrato depois de sair do 
Sporting (ver página 14), a 
imprensa italiana insiste no 
interesse do Benfica em João 
Mário. Segundo o Calciomercato, 
as águias querem a contratação do 
internacional português.
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Águia
LANÁLISE À LA NOVA ÉPOCA j2020/2021

SAÍDAS DEFINITIVAS 
Zivkovic, Bruno Varela (V. Guimarães), Ivan Zlobin 

(Famalicão) 
 

SAÍDAS POR EMPRÉSTIMO 
Nuno Santos (Boavista), Yony González (LA Galaxy), 

Ebuehi (Twente) 
 

SAÍDAS POTENCIAIS 
Svilar, Jardel, Zivkovic, Dyego Sousa, Gabriel, Taarabt, 

Tomás Tavares, Nuno Tavares 
 

ESTÁGIO (DATAS) 
A definir 
 

JOGOS DE PREPARAÇÃO 
Estoril (4-1), Belenenses (4-0), Farense (5-1), Bourne-

mouth (2-1), SC Braga (quarta-feira, no Estádio da Luz) e Ren-
nes (sábado, no Estádio da Luz)

CONTRATAÇÕES 
Helton Leite (Boavista), Pedrinho (Corinthians), Gilberto 

(Fluminense), Everton Cebolinha (Grêmio), Luca Waldschmidt 
(Friburgo) e Jan Vertonghen (ex-Tottenham) 
 
POSSÍVEIS ENTRADAS 

Darwin Núñez (Almería), Mariano Díaz (Real Madrid) 
e Patrick de Paula (Palmeiras) 

 
ENTRADAS POR EMPRÉSTIMO 

— 
 

REGRESSOS DE EMPRÉSTIMO 
Fejsa (Alavés), Krovinovic (WBA), Diogo Gonçalves 

(Famalicão), Pedro Pereira (Bristol), Ferreyra (Espanhol), 
Cristian Lema (Newell’s Old Boys) e Jhonder Cádiz (Dijon) 

 
PERMANÊNCIAS 

Vlachodimos, Svilar, André Almeida, Tomás Tavares, 
Rúben Dias, Ferro, Jardel, Grimaldo, Nuno Tavares, Gabriel, 
Florentino, Weigl, Taarabt, Samaris, David Tavares, Pizzi, 
Jota, Cervi, Rafa Silva, Chiquinho, Seferovic, Carlos Viní-
cius e Dyego Sousa 

0

1
DERROTAS

VITÓRIAS

0

1
EMPATES

JOGOS

Supertaça 
j2019/2020

Vencedor

5 0
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

3

2
DERROTAS

VITÓRIAS

1

6
EMPATES

JOGOS

Liga dos Campeões 
j2019/2020

Fase de grupos (3.º lugar)

10 11
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

1

0
DERROTAS

VITÓRIAS

1

2
EMPATES

JOGOS

Liga Europa 
j2019/2020

16 avos de final

4 5
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

EQUIPA TÉCNICA 

João de Deus  

Mário Monteiro 

Tiago Oliveira 

Fernando Ferreira 

Márcio Sampaio 

Rodrigo Araújo 

Gil Henriques 

Minervino Pietra

TREINADOR 
JORGE 
JESUS

5

24
DERROTAS

VITÓRIAS

5

34
EMPATES

JOGOS

Liga 
j2019/2020

2.º lugar

71 26
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

1

5
DERROTAS

VITÓRIAS

1

7
EMPATES

JOGOS

Taça de Portugal 
j2019/2020

Finalista vencido

16 9
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

0

0
DERROTAS

VITÓRIAS

3

3
EMPATES

JOGOS

Taça da Liga 
j2019/2020

Fase de grupos

3 3
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

Duque Vieira vai 
«escrever carta»

Duque Vieira, presidente da Mesa da 
Assembleia Geral do Benfica (AG), 
explicou ontem, conforme prometera, 
que se encontra a estudar as questões 
relacionadas com o modo de votação do 
clube (voto eletrónico), para poder dar 
resposta nos próximos dias às 
solicitações dos candidatos. Rui Gomes 
da Silva e João Noronha Lopes foram os 
primeiros a fazer chegar carta a Duque 
Vieira a pedir esclarecimentos, ontem foi 
a vez de o Movimento Servir o Benfica, 
encabeçado por Francisco Benitez, 
entregar a sua missiva no Estádio da Luz. 
«Já conheço o conteúdo das cartas, 
versam sobre mesmo problema, sobre o 
problema de modo de eleição, etc. Estou 
em contacto com os serviços 
informáticos, procurando conhecer com 
rigor as questões, e pretendo escrever 
esta semana aos ilustres membros das 
candidaturas. Vou escrever-lhes, 
naturalmente, é o meu dever», declarou, 
a A BOLA, o presidente da AG, antes de 
expressar uma vontade para o ato 
eleitoral agendado para outubro: «O meu 
desejo é que tudo decorra com a maior 
transparência, o Benfica é isso mesmo.» 
           P. S.

jPresidente da Mesa da Assem-
bleia Geral promete resposta esta 
semana aos três candidatos

Voto eletrónico justifica esclarecimentos

ALEXANDRE PONA/ASF

Jogo com o Bournemouth mostra ideias claras de Jesus para baliza, 
defesa e meio campo dLá à frente tudo ‘baralhado’ e... falta Darwin 

Há ‘espinha dorsal’, 
mas não há ataque  OBenfica de Jorge Jesus 

começa a ganhar for-

ma, ainda que o plantel 

não esteja minimamen-

te próximo da sua fór-

mula final, numa altura em que 

falta contratar pelo menos mais 

dois avançados, um médio, talvez 

um lateral-esquerdo, um central e 

um guarda-redes. Garantidamen-

te, falta vender jogadores e há can-

didatos como Seferovic ou Viní-

cius, que por esta altura até vão 

discutindo lugar no onze titular.  

O jogo com o Bournemouth 

permitiu perceber, pelo menos, 

que o treinador começa a ter já a 

sua espinha dorsal, mas apenas ten-

do em conta o encontro com o 

PAOK, de 15 de setembro, respei-

tante à 3.ª pré-eliminatória de 

acesso à fase de grupos da Liga dos 

Campeões. A urgência e a impor-

tância do encontro obrigam Jorge 

Jesus a trabalhar com o que há, 

sem estar à espera de todos os re-

forços para fazer a sua equipa. 

Por conseguinte, Vlachodimos 

já é dono da baliza e a defesa que 

entrou de início é muito provavel-

mente a que vai a jogo na Grécia: 

André Almeida, o indiscutível Rú-

ben Dias, Vertonghen, que apro-

veita a lesão de Jardel para atacar 

mais depressa a titularidade, e Nu-

no Tavares. À falta de Grimaldo, 

parece estar à frente de Cervi. 

Depois, o meio campo, com 

mais dois da tal espinha dorsal: 

Weigl e Taarabt. Têm sido os mais 

utilizados por Jesus naquela posi-

ção nos jogos de pré-temporada e 

cada vez parece mais difícil desfa-

zer a dupla, ficando claramente 

para trás Gabriel, Pizzi e Florenti-

no, também opções válidas para 

missões centrais a meio campo. 

A asa esquerda já tem também 

dono, Everton Cebolinha, o lado 

direito ainda não é cativo, mas Ra-

fa, mesmo aquém das suas capa-

cidades com os ingleses, deve ser 

favorito. Pizzi também já por ali 

passou nesta pré-época, como 

Waldschmidt e Diogo Gonçalves, 

mas Rafa é o preferido de JJ. 

Por fim, o ataque. Com os ingle-

ses, Seferovic e Pizzi para começar, 

Por 
NUNO REIS

Carlos Vinícius e Waldschmidt para 

terminar, se bem que o alemão, 

ainda abaixo do que em teoria pode 

fazer, tenha descaído para o lado 

direito para avançar Chiquinho. 

A fórmula atacante não está defi-

nida e há que levar em linha de 

conta que Darwin Núñez vem aí.

Ontem foi dia de folga, depois do 
teste com os ingleses do Bournemouth, 
hoje há novamente trabalho no cen-
tro de estágio do Seixal, naturalmen-
te a pensar na partida com o PAOK (15 
de setembro), mas também no jogo-
-treino com o SC Braga. Quarta-feira 
há teste com os bracarenses no Está-
dio da Luz e o nome do adversário dis-
pensa apresentações: o mais exigen-
te da pré-temporada, pelo menos até 
ao momento. Na lista de indisponíveis 
para o jogo com os ingleses estavam 
cinco atletas. Grimaldo: lesão muscu-
lar na coxa esquerda; Helton: trauma-
tismo no ombro esquerdo; Pedrinho: 
traumatismo no tornozelo esquerdo; 
Jardel: entorse no joelho esquerdo; Sa-
maris: tendinopatia Aquiles à direita.

Preparar teste 
com SC Braga

ALEXANDRE PONA/ASF

Weigl, ao centro na foto, é uma das certezas de Jesus, que ainda não tem o plantel que quer

Vlachodimos, Rúben 
Dias, Weigl, Taarabt  
e Everton têm lugar 
‘cativo’ no onze de JJ
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j Estádio Toumba, em Salónica 
j 29 000 lugares

j Taça/Liga dos campeões

O ADVERSÁRIO DO BENFICA

Liga dos Campeões, 2.ª Pré-Eliminatória, 25/08/2020

3 1
BESIKTASPAOK

LO ÚLTIMO ONZE

JOGOS

25 5 9 11
VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

j Taça das Taças

JOGOS

18 8 5 5
VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

j Taça UEFA/Liga Europa

JOGOS

142 55 41 46
VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

LCOMPETIÇÕES EUROPEIASLOUTROS JOGADORES
 
Paschalakis                                     Guarda-redes 

Rodrigo Rey                                  Guarda-redes 

Léo Matos                                                  Defesa 

Crespo                                                                 Defesa 

Vieirinha                                     Defesa/extremo 

Anderson Esiti                                                 Médio 

Biseswar                                                              Médio 

Douglas                                                                Médio 

Nunua                                                                    Médio 

Léo Jaba                                                       Avançado 

Swiderski                                                   Avançado 

Limnios                                                        Avançado

L PAOK

GiannoulisIngason
Rodrigo 
Soares

Michailidis El Kaddouri

Schwab

Tzolis

Chuba Akpom

Varela

Pelkas

Fundação j 1920 
Treinador jAbel Ferreira 
Figura j  DImitis Pelkas 
Títulos na Liga j  3  
(1976, 1985 e 2018/19) 
Classificação na Liga em 2019/20 j  2.º

LTREINADOR

Abel Ferreira

O português parte para a 
segunda temporada no 

comando do PAOK. Abel Ferreira 
herdou uma equipa campeã grega, 
das mãos do romeno Razvan 
Lucescu mas não conseguiu dar 
seguimento a esse momento 
triunfal, perdendo o título para o 

Olympiakos, de 
Pedro Martins. O 
trabalho de Abel foi 
reconhecidamente 
qualificado e são 
altas as expetativas 
que alimentam a sua 
segunda época em 
Salónica.

j

Totais na Europa
JOGOS

185 68 55 62
VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

PELKAS

A ESTRELA

Zivkovic

PAOK jADVERSÁRIO DO BENFICA
Futebol internacional

Humor grego para 
novela de verão
PAOK brincou com resultado do sorteio, lembrando duelo ainda fresco 
com as águias dUm título recente que responsabiliza mais o clube

OPAOK já foi de Fernan-

do Santos, já teve Sérgio 

Conceição como capi-

tão, já foi de muitos jo-

gadores conhecidos do 

futebol português e também foi de 

Sabry, o egípcio que o Benfica de-

cidiu contratar depois de uma eli-

minatória contra o emblema de 

Salónica em 1999/00. É a partir 

desta época que remontam os seis  

confrontos entre as águias e as 

águias de duas cabeças. 

 O clube grego viveu campa-

nha gloriosa em 2018/19, conquis-

tando, invicto, e com Vieirinha e 

Sérgio Oliveira no elenco, o ter-

ceiro título helénico da história, 

precisamente numa temporada em 

que começou por ser afastado pelo 

Benfica nas pré-eliminatórias da 

Liga dos Campeões. Este novo cru-

zamento entre os clubes foi lem-

brado com humor pelo PAOK nas 

suas redes sociais. 

«O dia tem 24 horas, o sol nas-

ce todas as manhãs, a água ferve a 

100 graus e nós jogamos contra o 

Benfica ou o Ajax em todos os 

verões», isto via Twitter. O Ben-

fica respondeu com uma animação 

de Adel Taarabt como quem lá terá 
de ser. 

O final de 2018/19 foi razão de 

festejos apoteóticos, o PAOK le-

vava 34 anos sem se intrometer no 

domínio dos emblemas de Atenas. 

Abel Ferreira foi quem tomou con-

ta do PAOK campeão e o 2.º lugar 

de 2019/20 deixou um certo sabor 

amargo, estando o técnico portu-

guês desafiado a fazer mais esta 

temporada. O 3-1 sobre o Besiktas 

Por 
PEDRO CADIMA

LIGA DOS CAMPEÕES

PAOK GR

Uma vez mais o PAOK no caminho do Benfica, agora pertença de Abel Ferreira

Tzolis transformou-se já na gran-
de esperança para a época do PAOK, ao 
bisar diante do Besiktas, no jogo que 
garantiu o acesso dos gregos à pré-
-eliminatória com o Benfica.  Tzolis tem 
apenas 18 anos e foi lançado na pri-
meira equipa com 17. O avançado sur-
ge como o grande projeto de Abel Fer-
reira e uma potencial chave para uma 
rentabilização extraordinária para os 
cofres do clube. O plantel dos gregos 
ainda é manifestamente provisório, 
pois o técnico português suspira por al-
gumas contratações que equilibrem o 
grupo e sustentem as pretensões da 
equipa. Um guarda-redes, um lateral-
-esquerdo, um médio, um extremo e 
um avançado mais fixo são desejados 
por Abel Ferreira. Perante o Benfica 
será um PAOK mais reforçado.

Tzolis, estrela 
aos 18 anos

já foi um bom prenúncio, seguin-

do-se, agora, o Benfica, adversá-

rio que nunca foi ultrapassado. 

Com Abel Ferreira vão estar Rodri-

go Soares, Varela, Pelkas e Ander-

son Esiti, que passaram pela Liga 

Portuguesa.

Vieirinha ainda 
indefinido

Vieirinha é uma figura no futebol grego e 
um nome indissociável da história 
recente do PAOK, já que carrega sete 
anos com as cores do poderoso 
emblema de Salónica em duas 
passagens, uma de quatro épocas, 
levando, agora, três. Vieirinha ainda é um 
caso em estudo para a nova temporada, 
já que segue sem acertar a prorrogação 
do respetivo contrato com o PAOK, por 
quem celebrou o título de campeão 
grego em 2018/19, ao cabo de 34 anos 
sem semelhante glória. Vieirinha, que 
tem agora 34 anos, faz parte do onze da 
década do clube e na conquista da Liga 
foi lançado nas compensações como um 
prémio, numa altura em que recuperava 
de grave lesão. Vieirinha emocionou-se, 
numa época em que fez 23 jogos e 
marcou seis golos já sob orientação de 
Abel Ferreira. Vieirinha e o PAOK 
discutem uma renovação mas o 
português espera números mais 
animadores. Está indefinido que seja 
opção diante do Benfica.

jCampeão europeu por Portugal 
ainda se encontra a discutir uma 
renovação

Vieirinha é referência em Salónica

PEDRO ROCHA/ASF

PROGRAMA 
j 3ª Pré-Eliminatória da Liga dos Campeões

 
JOGO                                                                                                   DATA 
PAOK-Benfica                                                            15/09 
Dìnamo Kiev-AZ Alkmaar                            15/09 
Gent-Rapid Viena                                                  15/09

PAOK já venceu  
o Besiktas e conta com 
vários jogadores com 
passado em Portugal
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Estágio no Algarve encerrou primeira metade da pré-época 
dHá conclusões a retirar dReforços acrescentam, miúdos também Ocaminho vai a meio. Fa-

lamos, claro está, da 

p ré - t e m p o ra d a  d o  

Sporting. Uma semana 

de arranque, na Acade-

mia, em Alcochete, uma outra de 

estágio, desta feita cá dentro, por-

que a pandemia assim o obriga, 

com estadia em Lagos. 

Foi no Algarve, portanto, que 

depois do primeiro ensaio em Al-

cochete, diante da equipa B (0-2), 

o leão de Rúben Amorim come-

çou a mostrar a sua raça. O primei-

ro passo foi em falso, e ainda à por-

ta fechada — derrota  com o 

Farense, por 1-2 —, antes das duas 

primeiras aparições em público. 

O Sporting versão 2020/2021 

mostrou a sua primeira forma em 

Portimão, na sexta-feira, com 

triunfo por 2-1, com reviravolta 

pelo meio: golos de Sporar, de 

grande penalidade, e de Tiago To-

más, após assistência de bandeja do 

reforço Pedro Gonçalves. Um onze 

durante 70 minutos, outros dez jo-

gadores de campo a partir daí, com 

os guarda-redes Luís Maximiano e 

Adán a jogarem uma parte cada. A 

receita repetiu-se com o Belenen-

ses SAD, no domingo, inverten-

do-se apenas o onze que iniciou: 

Por 
MÁRIO RUI VENTURA

com os azuis fizeram 70 minutos os 

tais dez que haviam entrado dian-

te dos algarvios. Triunfo por 3-1, 

com golos de Pedro Gonçalves, as-

sistido por Tiago Tomás, que fez o 

2-0, e um outro de Andraz Sporar. 

Contas feitas, Rúben Amorim 

utilizou um total de 22 jogadores 

nos dois jogos de preparação, sen-

do que cada um deles teve, no fi-

nal dos dois testes, precisamente os 

minutos correspondentes a um 

jogo: 90 minutos. E são estes os 22 

jogadores que, para já, contam para 

Rúben Amorim, acrescentando-

-se depois Luciano Vietto, que che-

gou mais tarde devido a ter testa-

do positivo ao Covid-19, bem 

como Luiz Phellype, que está na re-

ta final da recuperação à grave le-

são sofrida na época passada. 

O leão 
de Amorim

Quem de seis mete 
quatro já está a ganhar
jAdán, Feddal, Pedro Porro e Pedro Gonçalves se-
rão titulares no novo leão; Nuno Santos atrás de 
Jovane, Antunes ‘perdeu’ para Nuno Mendes

O Sporting seguiu para o estágio no Algarve com 
seis reforços confirmados e todos eles foram utili-
zados nos dois particulares realizados à porta aber-
ta — para jornalistas, sublinhe-se, porque ainda 
não há público permitido no estádio —, somando 
os mesmos 90 minutos apesar de terem chegado em 
momentos diferentes da preparação. 

E, pelos dados exibidos durante o estágio em La-
gos, bem como nas partidas com Portimonense e Be-
lenenses SAD, conclui-se que, das seis caras novas, 
quatro delas terão entrada direta para o Sporting ver-
são 2020/2021: Adán terá ligeira vantagem teórica 
sobre Luís Maximiano nesta altura, o mesmo acon-
tecendo com Feddal, cuja concorrência de Gonça-
lo Inácio será também ela apertada. Na direita o 
lugar é de Pedro Porro, na esquerda Nuno Mendes 
ganha mesmo ao reforço Antunes. Pedro Gonçal-
ves, esse, é mesmo indiscutível, ao contrário de 
Nuno Santos, ainda atrás de Jovane Cabral. 

Adán 
(Luís Maximiano)

Eduardo Quaresma

Coates

Feddal 
(Gonçalo Inácio)

Jovane Cabral 
(Nuno Santos)

Andraz Sporar 
(Tiago Tomás)

Pedro Gonçalves

Pedro Porro

Matheus Nunes

Wendel
Nuno Mendes

Se os jovens Gonçalo Inácio — central canhoto que se destacou com os passes lon-
gos —,  Daniel Bragança — tremenda qualidade técnica que lhe valeu o título de me-
lhor jogador jovem da Liga 2, aliado ao pé esquerdo que Amorim tanto valoriza — e 
Tiago Tomás — perfila-se nesta altura como alternativa direta a Sporar — ganharam 
espaço, outros houve que viram no Algarve confirmadas as dispensas ou ficaram a 
saber que o espaço reduziu-se de forma substancial. Renan Ribeiro e Idrissa Doum-
bia não somaram qualquer minuto e não contam para Rúben Amorim, enquanto Gon-
zalo Plata vê a concorrência aumentar, e muito, sendo nesta altura uma alternativa 
a nomes como Jovane Cabral, Vietto e os reforços Pedro Gonçalves e Nuno Santos. 

Renan, Doumbia e... Plata

Exame algavio 
foi ao milímetro: 

22 jogadores 
contam nesta 

altura, cada um 
deles fez 

exatamente 90 
minutos

jAdán, Feddal, Porro e 
Pedro Gonçalves são as 

caras novas: os dois 
últimos têm lugar cativo
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Futebol

No mercado 
por... quatro 
 
O Sporting já garantiu seis 
reforços para a nova temporada, 
mas Rúben Amorim pretende pelo 
menos mais dois: um central capaz 
de atuar nas três posições do 
3x4x3 — Lyanco, do Torino, está 
no topo das prioridades e as 
negociações avançarão após 
vendas — e um avançado — 
Paulinho, do SC Braga, continua a 
ser o sonho... impossível. Depois, 
não sendo obrigatórios mas 
também na lista de compras, a 
SAD está no mercado por mais um 
extremo e um médio de 
características mais defensivas.  
 

Sempre  
a sofrer 
 
Rúben Amorim começou a 
construir o Sporting de trás para a 
frente — Adán para a baliza, Feddal 
para o centro da defesa, Porro e 
Antunes para as alas —, mantém-
-se fiel ao esquema de três 
centrais mas, nos quatro jogos já 
realizados, o Sporting sofreu 
sempre golos. Algo que o treinador 
pretende, claro está, rever, ainda 
que nas duas partidas à porta 
aberta os tentos tenham surgido 
de penálti (Portimonense) e num 
ressalto (Belenenses SAD): Adán 
sofreu o primeiro, Max o segundo. 
 

Muito trabalho 
pela frente 
 
Sporar fez balanço positivo, mas 
disse que a equipa ainda tem longo 
caminho. «Para trás ficou uma boa 
preparação, mas ainda temos 
muito trabalho pela frente. Agora 
vou focar-me na seleção. Vamos 
Sporting», escreveu no Instagram 
o esloveno, referência ofensiva da 
equipa a par de Tiago Tomás, 
ambos empatados nas contas: 90 
minutos para cada nos dois jogos 
abertos no Algarve, dois golos.  
 

Regresso sem 
internacionais 
 
Concluído o estágio em Lagos, 
Rúben Amorim concedeu dois dias 
de folga aos jogadores, pelo que só 
amanhã a equipa volta a Alcochete 
para preparar o jogo com o 
Valladolid, sexta-feira, em Alverca,  
já sem os diversos internacionais 
chamados às seleções.

f

Matheus Nunes destaca mentalidade do grupo dFaz balanço positivo 
do estágio e mostra-se confiante: «Vamos melhorar ainda mais»

«No Sporting temos 
de ganhar sempre»

MA T H E U S  N U N E S  

mostra-se satisfeito 

com os primeiros in-

dicadores da equipa do 

Sporting nesta pré-

-temporada e defendeu que as ba-

terias só podem estar voltadas para 

um objetivo: triunfar em qualquer 

ocasião, exatamente aquilo que 

Rúben Amorim exige do plantel. 

«Ao jogarmos no Sporting — 

que é a melhor equipa de Portugal 

— temos de ganhar sempre. É essa 

a mentalidade que temos de ter e 

é a que o mister nos pede. Não 

adianta jogar bem, temos de ga-

nhar os jogos todos e é isso que 

tentamos fazer», disse o médio de 

22 anos, em declarações aos ca-

nais oficiais do clube de Alvalade. 

O jogador brasileiro, que nos 

dois últimos encontros particula-

res somou 90 minutos — foi su-

plente utilizado diante do Porti-

monense, na sexta-feira, em 

Portimão (entrou aos 70’), e assu-

miu a titularidade frente ao Bele-

nenses SAD, anteontem, no Está-

dio Algarve (acabou por ser subs-

tituído aos 70’) — fez ainda um 

balanço positivo do estágio de uma 

semana que a equipa leonina rea-

lizou no sul do País, mais concre-

tamente em Lagos.  

Para Matheus Nunes, o conjun-

to de Alvalade está a dar boa res-

posta na preparação para a nova 

temporada 2020/2021, pelo que a 

expectativa é de que se apresente 

ainda melhor antes do arranque 

da competição, que reserva rece-

ção ao Gil Vicente. 

«A ilação que tiro é positiva, 

estamos a melhorar cada vez mais 

e a interiorizar as ideias do mister, 
e acho que com os treinos e com os 

jogos particulares que temos vamos 

melhorar ainda mais para estarmos 

preparados para quando chega-

rem os primeiros jogos oficiais», 

disse o médio que, recorde-se, as-

cendeu ao plantel sénior na última 

época, estreando-se com a cami-

sola principal dos leões pela mão 

de Rúben Amorim, contra o Vitó-

ria de Guimarães, primeira jorna-

da após a retoma do campeonato 

— às 30 partidas somadas pelo con-

junto de sub-23, juntou 10 jogos na 

equipa A. 

A concorrência no meio-cam-

po é grande, Matheus Nunes tem 

consciência dessa situação, mas 

garante estar empenhado e a tra-

balhar na máxima força para ser 

peça assídua no onze de Rúben 

Amorim na época que se aproxi-

ma. Depois se é titular ou não, 

«cabe ao mister» decidir...

Por 
MARTA FERNANDES SIMÕES

Tem a palavra

REFORÇOS
Com a passagem do tempo, 

vamos conhecendo os colegas que 
chegaram e eles também nos 
começam a conhecer a nós. Vamos 
melhorar o entrosamento nos jogos  
e nos treinos que temos pela frente 
de modo a podermos obter os 
melhores resultados

MATHEUS NUNES 
Médio do Sporting

MIGUEL NUNES/ASF

Matheus Nunes, 22 anos, foi titular no particular de anteontem, com o Belenenses SAD, no Algarve

CONFIRMAÇÕES E SURPRESAS 
O leão de Rúben Amorim vai 

agora a meio caminho, seguem-

-se ainda duas semanas de traba-

lho pela frente, mais três testes, 

mas as primeiras ilações ficaram à 

vista de todos. Pedro Gonçalves, o 

reforço mais caro até ao momen-

to (€6,5M) será titular indiscutí-

vel e vai sendo, nesta altura, tes-

tado nas faixas do ataque, Pedro 

Porro parte na frente de Ristovski 

na ala direita, Feddal também mas 

Gonçalo Inácio deixou notas mui-

to positivas, bem como Daniel Bra-

gança e o avançado Tiago Tomás, 

para já principal concorrente de 

Sporar. Na baliza confirma-se uma 

batalha taco a taco pela titularida-

de: Adán mostrou segurança, Max 

manteve a eficácia de sempre.

O LEÃO EM 
NÚMEROS

Tiago 
Tomás

2
GOLOS

1
ASSISTÊNCIAS

Andraz 
Sporar

2
GOLOS

0
ASSISTÊNCIAS

Pedro  
Gonçalves

1
GOLOS

1
ASSISTÊNCIAS

Jovane 
Cabral

1
GOLOS

1
ASSISTÊNCIAS

Luís 
Maximiano

0
GOLOS

1
ASSISTÊNCIAS

SPORTING CP
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Leão
LANÁLISE AO LA NOVA ÉPOCA j2020/2021

SAÍDAS POTENCIAIS 
Renan, Ristovski, Rosier, Bruno Gaspar, André Geraldes, 

Ilori, Acuña, Doumbia, Miguel Luís, Rodrigo Fernandes, Pa-
lhinha, Eduardo, Camacho, Mattheus Oliveira, Diaby e Pedro 
Mendes 

 
ESTÁGIO (DATAS) 

O plantel regressou ao trabalho no dia 17 de agosto, 
tendo cumprido estágio no Algarve (de 22 a 30 de agosto) 
e os restantes trabalhos de pré-temporada na Academia. 
 
JOGOS DE PREPARAÇÃO 

Sporting B (0-2), Farense (1-2), Portimonense (2-1), 
Belenenses SAD (3-1), Valladolid (4 de setembro, Estádio Mu-
nicipal de Alverca, às 20 horas), Marítimo (9 de setembro, 
Academia Sporting, às 17 horas) e Nápoles (13 de setembro, 
hora a definir, Estádio José Alvalade)

CONTRATAÇÕES 
Adán (Atl. Madrid), Antunes (Getafe), Feddal (Bétis), 

Pedro Gonçalves (Famalicão) e Nuno Santos (Rio Ave) 
 

POSSÍVEIS ENTRADAS 
Lyanco (Torino) e  Wanderson (Krasnodar) 
 

ENTRADAS POR EMPRÉSTIMO 
Pedro Porro (Valladolid/Manchester City)   

 
REGRESSOS DE EMPRÉSTIMO 

Daniel Bragança 
 

PERMANÊNCIAS 
Maximiano, Quaresma, Coates, Neto, Gonçalo Inácio, 

Borja, Nuno Mendes, Wendel, Matheus Nunes, Vietto, Pla-
ta, Jovane, Joelson, Tiago Tomás, Sporar e Luiz Phellype 

 
SAÍDAS DEFINITIVAS 

Mathieu (final de carreira), Matheus Pereira (WBA), 
Francisco Geraldes (Rio Ave) e Gelson Dala (Rio Ave) 

 
SAÍDAS POR EMPRÉSTIMO 

Battaglia (Alavés) 

1

-
DERROTAS

VITÓRIAS

-

1
EMPATES

JOGOS

Supertaça 
j2019/2020

Derrotado na final

0 5
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

2

2
DERROTAS

VITÓRIAS

0

4
EMPATES

JOGOS

Taça da Liga 
j2019/2020
Meias-finais

8 6
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

3

5
DERROTAS

VITÓRIAS

0

8
EMPATES

JOGOS

Liga Europa  
j2019/2020

16 avos de final

15 12
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

EQUIPA  

TÉCNICA  

Emanuel Ferro 

Adélio Cândido 

Carlos Fernandes 

Jorge Vital 

Tiago Ferreira 

Gonçalo Álvaro

TREINADOR 
RÚBEN 

AMORIM

Taça de Portugal  j2019/2020 

4.ª eliminatória

2
GOLOS SOFRIDOS

1

0
DERROTAS

VITÓRIAS

0
GOLOS MARCADOS

0

1
EMPATES

JOGOS

Liga  j2019/2020 

4.º lugar

34
GOLOS SOFRIDOS

10

18
DERROTAS

VITÓRIAS

49
GOLOS MARCADOS

6

34
EMPATES

JOGOS

João Mário com cláusula anti-rivais

Sem espaço nos italianos do Inter, 
João Mário tem sido apontado ao 
Benfica neste mercado de verão. No 
entanto, o jogador está protegido por 
uma cláusula anti-rivais, tal como o 
próprio disse a A BOLA. Foi 

precisamente isso que Miguel Braga, 
responsável de comunicação dos leões, 
destacou nas redes sociais, a propósito 
de um eventual interesse das águias no 
internacional português de 27 anos, que 
na última época esteve cedido ao 
Lokomotiv. «Foi pena que quem passou 
o contrato da transferência do João Mário 
ao Record se tenha esquecido de 
mostrar o contrato de revogação entre o 

jMiguel Braga fala em €30 M 
a pagar, se o médio rumar a 
outro clube português

jogador e o Sporting. Sim, existe uma 
cláusula anti-rivais de €30M e sim, está 
em vigor», escreveu no Twitter, acerca 
da transferência do jogador para Itália, 
ele que protagonizou a maior venda do 
Sporting antes de Bruno Fernandes, 
então na era de Bruno de Carvalho. O 
antigo presidente também recorreu às 
redes sociais para falar do tema, dizendo 
que o clube teve sempre dois direitos — o 

de preferência e «um acréscimo de preço 
de €30M se o jogador viesse para 
qualquer clube de Portugal». E concluiu 
— «Pergunta: Mas o artigo diz que se o 
Sporting não exercer a opção ou se o 
jogador não quiser regressar ao 
Sporting, o Inter e o jogador ficam livres? 
Resposta: Se o Sporting não exercer o 
direito de opção, o Inter e o jogador ficam 
livres para ir para o clube que for (e se o 
Sporting exercer o direito e o jogador não 
quiser, o jogador fica livre de ir para o 
clube que for). Se o clube for português o 
Sporting tem direito a €30M.» João Mário deixou Alvalade em 2016

ANDRÉ ALVES/ASF

BREVES
VALOR DAS ‘GAMEBOX’ 
COMEÇOU A SER PAGO 

Os sócios leoninos com Gamebox, 
privados de assistir aos últimos 
cinco jogos em Alvalade, começaram 
ontem a receber o reembolso  a que 
têm direito, três meses depois de 
essa compensação ser anunciada. 

RISTOVSKI EXIBIU 
ORGULHO DE CAPITÃO 
Titular frente ao Belenenses SAD, 
Ristovski começou pela primeira vez 
um jogo dos leões envergando a 
braçadeira. «É uma honra. Venho de 
um país muito pequeno. Muitos 
jovens sonham em jogar a este nível. 
Foi um grande dia e é um orgulho 
enorme usar a braçadeira de capitão 
e representar o Sporting Clube de 
Portugal», escreveu o macedónio. 

BRUNO FERNANDES 
ELOGIOU MACEDÓNIO 
Quem partilhou a publicação de 
Ristovski foi Bruno Fernandes. «Sei 
o quão orgulhoso e emocionado 
estás pela oportunidade de seres 
capitão do clube que tanto amas! 
Nunca vi um estrangeiro tão 
respeitador e dedicado pelo nosso 
país e pelo clube que representa! 
Mereceste isto e mereces ainda 
mais», sublinhou o ex-capitão.

Troféu 5 Violinos 
com o Nápoles

Apesar do contexto de pandemia, o 
Sporting vai realizar um jogo de 
apresentação em Alvalade, precisamente 
a uma semana da estreia na Liga, no 
mesmo palco, com o Gil Vicente. O 
adversário da partida, no qual estará em 
discussão o troféu 5 Violinos, será o 
Nápoles, 7.º classificado da Serie A da 
última época, num jogo marcado, então, 
para dia 13 de setembro. 
Antes desse duelo com os transalpinos, e 
depois do teste com o Valladolid, sexta-
-feira, em Alverca, o Sporting terá mais 
um particular com uma equipa da Liga. O 
Marítimo desloca-se à Academia, em 
Alcochete, na quarta-feira, dia 9, em 
duelo marcado para as 17 horas.

j Italianos são os convidados para 
a apresentação, dia 13; antes há 
Marítimo, na Academia, dia 9

Valência conquistou última edição do troféu

RUI RAIMUNDO/ASF

Sevilha congela Acuña
Detentor da Liga Europa fez sondagem mas oferta formal não chegou 
dEspanhóis jogam com situação do argentino para baixar exigências

Asaída de Marcos Acuña 
pode, afinal, não ser tão 
fácil como à partida se 
fazia prever. O interna-
cional argentino de 28 

anos recebeu diversas sondagens, 
desde a sua Argentina a Itália — 
Roma e Lazio perguntaram condi-
ções — mas acabou por ser o Se-
vilha, emblema espanhol que con-
quistou mais uma Liga Europa, a 
contactar diretamente o Sporting, 
na pessoa de Monchi, diretor para 
o futebol dos sevilhanos, e por su-
gestão de Julen Lopetegui, ex-trei-
nador do FC Porto, agora no co-
mando técnico do Sevilha. 

O Sporting, esse, respondeu 
com a fasquia que determinou após 
a pandemia, ou seja, os 15 milhões 
de euros, e ao mesmo tempo aca-
bou por deixar Acuña de fora dos 
trabalhos da equipa principal — 
não seguiu para estágio, trabalha 
na Academia e em casa. 

Ora ciente da atual situação de 
Acuña em Alvalade, e do facto de 
o internacional argentino não en-
trar nas contas de Rúben Amorim, 
o Sevilha acabou por adiar a apre-
sentação de uma oferta formal, 
que o Sporting esperava que pu-
desse chegar no início desta se-

mana, congelando assim o inte-
resse para, jogando com a situação 
de Acuña, tentar baixar a fasquia 
dos 15 milhões de euros. O leão, 
esse, vira-se agora para outros des-
tinos, sabendo que de Itália pode-
rá haver disponibilidade para co-
brir as atuais exigências.

Por 
MÁRIO RUI VENTURA

EDUARDO OLIVEIRA/ASF

Marcos Acuña, 28 anos, está de saída de Alvalade e leões querem €15 M
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FC PORTO

Pinto da Costa recebeu o reforço

fcp@abola.pt

FC PORTO
FC PORTO

TAREMI
Taremi orgulhoso pelo salto que deu d Jogar a Champions pesou na sua decisão dFC Porto 
investiu 6 milhões de euros e em face do ‘ataque’ do Sporting aumentou salário do goleador

 «Sou o primeiro iraniano 
no clube, cumpro um sonho»

TAREMI oficial até 2024, tal 

como A BOLA antecipa-

ra, num processo concluí-

do ontem à noite. Às 22 

horas a ansiedade dos 

adeptos azuis e brancos deu lugar 

a manifestação de regozijo pelo 

desfecho da negociação, extensí-

vel, note-se, a milhares de com-

patriotas do goleador que invadi-

ram as redes sociais dos dragões.  

Pinto da Costa e o vice-presi-

dente Vítor Baía apadrinharam a 

entrada de Mehdi Taremi no Dra-

gão, onde o atacante deu conta da 

felicidade por ser o primeiro ira-

niano a jogar no FC Porto. «É o 

cumprir de um sonho. Ser o pri-

meiro jogador iraniano do FC Por-

to, um clube de Portugal que é um 

dos grandes a nível mundial, estou 

muito feliz por tudo isto», soltou.  

SALÁRIO DE 800 MIL EUROS 
Taremi, 28 anos, admitiu em 

entrevista a A BOLA que o dinhei-

ro não era o mais importante. In-

clusivamente recusou propostas 

salariais na casa dos 2,5 milhões de 

euros. No FC Porto vai auferir 800 

mil euros limpos, mais 200 mil que 

o inicialmente acordado por via da 

entrada em cena do Sporting, que 

dava ao jogador 1,2 milhões de eu-

ros de ordenado.  

O Rio Ave encaixa 4 milhões de 

euros pelos 60 por cento dos direi-

tos económicos que tinha do atle-

ta e fica com o passe de André Pe-

reira (ler caixa), enquanto Taremi 

receberá, em parcelas de 500 mil 

euros/época, dois milhões de eu-

ros. Um investimento global de 6 

milhões num jogador que aguçou 
o apetite de muitos gigantes euro-

peus. Taremi, autor de 21 golos no 

Rio Ave, nunca hesitou na escolha: 

«Sempre tive o sonho de jogar na 

Liga dos Campeões e em grandes 

clubes. Fiquei muito entusiasma-

do por assinar este contrato com o 

FC Porto, porque é um clube mui-

to grande.»  

As semanas que antecederam a 

assinatura do contrato permitiram 

ao internacional iraniano tomar o 

pulso à grandeza do FC Porto. 

«Tem sido muito bom para mim. 

É o cumprir de um sonho. Todos os 

jogadores e adeptos que acompa-

nham o futebol conhecem o FC 

Porto. O FC Porto é um dos maio-

res clubes do mundo!»

Por 
PASCOAL SOUSA

FC PORTO

Iraniano já celebra à FC Porto

FC Porto é um dos 
maiores clubes do 
mundo. Fiquei muito 
entusiasmado

MEHDI TAREMI 
avançado do FC PORTO

A 16 de agosto A 

BOLA adiantara o 

tempo de contrato 

de Taremi com o FC 

Porto. Quatro anos, 

sendo que o 

iraniano nunca 

admitiu outro 

desfecho que não 

fosse ser reforço 

do campeão 

nacional

Outra das contrapartidas negocia-
das com o Rio Ave na transferência de 
Taremi para os dragões foi a cedência, 
a título definitivo, do avançado André 
Pereira, que na metade da última tem-
porada esteve emprestados pelos azuis 
e brancos ao Saragoça, da II Liga espa-
nhola. O atacante, de 25 anos, assinou 
por quatro temporadas com os vila-
-condenses e foi apresentado ao mes-
mo tempo que o iraniano nas redes so-
ciais do Rio Ave.

André Pereira 
no Rio Ave

André Pereira quatro anos no Rio Ave

RI
O 

AV
E F

C
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Aboubakar 
volta ao radar 
do Besiktas

O Besiktas continua a sua demanda para 
encontrar substituto à altura de Burak 
Y lmaz, que se transferiu para o Lille. Depois 
de não ter chegado aos valores pretendidos 
pelo FC Porto para transferir Zé Luís, voltou 
a agulha para um velho conhecido: 
Aboubakar. De acordo com o jornal Milliyet,, 
o emblema de Istambul recebeu relatórios 
promissores da atual condição física do 
internacional camaronês, o que fez 
reacender o interesse no seu concurso. em 
2016/2017, Aboubakar marcou 19 golos em 
38 jogos no Besiktas e deixou saudades.  
A situação financeira do clube turco não é 
famosa, pelo que uma transferência a título 
definitivo parece estar, por agora, 
descartada. O Besiktas aposta mais num 
empréstimo com opção de compra, sendo 
que para isso o camaronês teria de renovar 
com o FC Porto, já que termina vínculo a 30 
de junho de 2021. 

jTurcos reacendem interesse no 

camaronês e procuram modelo 

de negócio para fechar acordo

Saravia desejado 
até fevereiro

O Internacional de Porto Alegre está a 
negociar com o FC Porto a extensão da 
cedência de Renzo Saravia até fevereiro. 
O acordo entre clubes pelo lateral-direito 
argentino de 27 anos previa um 
empréstimo até dezembro, mas a 
pandemia do covid-19 trocou não só as 
voltas aos clubes brasileiros como 
alterou significativamente os calendários 
desportivos. É com base nessa nova 
realidade em que várias competições 
com fim previsto em 2020 acabarão 
somente no início de 2021 que os 
gaúchos vão procurar sensibilizar o FC 
Porto para a urgência de alargar o 
período de cedência de Saravia, mas para 
isso se verificar terá de haver também 
um reajustamento no acordo de verbas, 
sendo que o salário continuará a ser 
pago integralmente pelo Internacional. 
No emblema brasileiro o defesa disputou 
10 jogos e é titular indiscutível.  

j Internacional  de Porto Alegre 

quer estender empréstimo do la-

teral argentino

Saravia ligado ao FC Porto até 2023

SC INTERNACIONAL

Vem aí o quinto reforço para 2020/2021 dAtacante espanhol bem amarrado pelos dragões 
d Já nem Miguel Ribeiro, líder da SAD do Famalicão, faz segredo do que está para acontecer

PRIMEIRO foi Cláudio Ra-

mos (guarda-redes, 28 

anos, Tondela), depois 

chegaram Carraça (defe-

sa-direito, 27 anos, Boa-

vista), Zaidu (lateral-esquerdo, 23 

anos, Santa Clara) anteontem e Ta-

remi (avançado, 28 anos, Rio Ave) 

ontem. O quinto e próximo refor-

ço do FC Porto para esta nova tem-

porada será Toni Martínez (avan-

çado, 23 anos, Famalicão).  

Tal como sucedera com o go-

leador iraniano, há já algum tem-

po que os dragões mantêm reser-

vado o atacante espanhol que se 

deu a conhecer aos adeptos portu-

gueses durante a sensacional cam-

panha 2019/2020 (39 jogos, 14 go-

los), protagonizada ao serviço do 

emblema famalicense. 

O acordo entre SAD’s carece so-

mente de meras formalidades pro-

cessuais e a abertura revelada por 

Miguel Ribeiro, presidente da ad-

ministração da sociedade despor-

tiva do Famalicão [ver peça à par-
te], relativamente a Toni Martínez 

é o indício mais forte da iminente 

transferência do ponta-de-lança 

Por 
ANTÓNIO CASANOVA  

e PASCOAL SOUSA*

para o clube azul e branco, em novo 

negócio intermediado por Jorge 

Mendes — o empresário português, 

que tem Cristiano Ronaldo no topo 

de uma vastíssima carteira de fu-

tebolistas e treinadores agencia-

dos, já tinha, aliás, desempenha-

do papel decisivo nas negociações 

entre FC Porto e Santa Clara, que 

culminaram com a mudança de 

Zaidu para o reino dos dragões. 

A Toni Martínez a SAD portista 

propôs um contrato válido para as 

próximas cinco temporadas — du-

ração idêntica à do vínculo assina-

do pelo lateral nigeriano prove-

niente dos Açores —, enquanto o 

Famalicão terá direito a uma re-

compensa financeira ligeiramen-

te inferior a cinco milhões de eu-

ro s  p e l a  ve n d a  d o  p a s s e  d o  

espanhol.         *com PEDRO BARROS

Toni 
Martínez 
é o próximo

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, não se coibiu a comentar o avan-
ço do FC Porto sobre o ponta-de-lança espanhol Toni Martínez. «Se está para bre-
ve? Não faço ideia. É uma questão de mercado puro e duro. Pode acontecer? Pode. 
Como pode acontecer com outros jogadores, porque são de alta qualidade e o mer-
cado procura estes jogadores, é normal», admitiu o líder dos famalicenses na manhã 
de ontem. Toni Martínez ingressou no ano passado nas fileiras do Famalicão, assinan-
do um vínculo até junho de 2022. O atacante espanhol incorporou-se esta época nos 
treinos do Famalicão na data definida pelo clube e ontem voltou a marcar presença 
no ensaio dirigido pelo técnico João Pedro Sousa. 

«Pode acontecer...»

A 22 de agosto,  

A BOLA antecipou  

a duração do 

vínculo proposto 

pelo FC Porto a 

Toni Martínez, 

prestes a ser 

oficializado. O 

atacante está tão 

bem amarrado 

pelos dragões que 

até Miguel Ribeiro, 

líder da SAD do 

Famalicão, admite 

a transferência

VITOR GARCEZ/ASF
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LA NOVA ÉPOCA j2020/21

SAÍDAS DEFINITIVAS 
Iker Casillas e André Pereira (Rio Ave) 

 
SAÍDAS POR EMPRÉSTIMO 

— 
 
SAÍDAS POTENCIAIS 

Mbaye, Tomás Esteves, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, 
Otávio, Luis Diaz, Corona, Fábio Silva, Aboubakar, Soares e  
Zé Luís 
 
ESTÁGIO (DATAS) 

A definir 
 
JOGOS DE PREPARAÇÃO 

FC Porto-Rio Ave B (7-0), FC Porto-Académica (2/9)

CONTRATAÇÕES 
Cláudio Ramos (ex-Tondela), Carraça (ex-Boavista), 

Zaidu (Santa Clara) e Taremi (Rio Ave) 
 
POSSÍVEIS ENTRADAS 
        Renê Santos (Marítimo), Rúben Semedo 
(Olympiakos) e Lucas Veríssimo (Santos) 
  
ENTRADAS POR EMPRÉSTIMO 

— 
 
REGRESSOS DE EMPRÉSTIMO 

Vaná (Famalicão), Chidozie (Leganés), Diogo Queirós 
(Mouscron), Inácio (Penafiel), Fernando Andrade (Sivass-
por), Janko (Young Boys), Luizão (Vorskla Poltava), Rui 
Costa (Alcorcón) e Marius (Aves) 

 
PERMANÊNCIAS 

Pepe, Soares, Sérgio Oliveira, Aboubakar, Otávio, 
Alex Telles, Marega, Mbaye, Corona, Diogo Costa, Loum, 
Fábio Silva, Fábio Vieira, Marchesin, Marcano, Zé Luís, Uri-
be, Manafá, Diogo Leite, Romário Baró, Nakajima, Luis 
Díaz, Vítor Ferreira, Meixedo e Tomás Esteves 

Taça de Portugal j2019/2020 

Vencedor

3
GOLOS SOFRIDOS

0

6
DERROTAS

VITÓRIAS

18
GOLOS MARCADOS

1

7
EMPATES

JOGOS

Liga  j2019/2020 

Vencedor

22
GOLOS SOFRIDOS

4

26
DERROTAS

VITÓRIAS

74
GOLOS MARCADOS

4

34
EMPATES

JOGOS

LANÁLISE AO

Dragão

EQUIPA TÉCNICA  
Vítor Bruno 

 

Dembelé 
 

Diamantino 
Figueiredo 

 

Eduardo  
Oliveira

TREINADOR 
SÉRGIO 

CONCEIÇÃO
1

4
DERROTAS

VITÓRIAS

0

5
EMPATES

JOGOS

Taça da Liga 
j2019/2020

Finalista vencido

10 4
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

1

1
DERROTAS

VITÓRIAS

0

2
EMPATES

JOGOS

Liga dos Campeões 
j2019/2020

3.ª Pré-eliminatória

3 3
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

4

3
DERROTAS

VITÓRIAS

1

8
EMPATES

JOGOS

Liga Europa  
j2019/2020

16 avos de final

10 14
GOLOS  

MARCADOS
GOLOS  

SOFRIDOS

«Nakajima 
prometeu 
seguir ordens 
de Conceição»
Japonês enfim reintegrado d«Para cumprir 
contrato até final», jura Theodoro Fonseca

NAKAJIMA acabou por 

ser a grande novidade 

do arranque da segunda 

semana de trabalhos da 

pré-época do FC Porto.  

O japonês foi reintegrado no 

plantel portista, relegando para 

segundo plano a estreia ao servi-

ço de Zaidu, cuja contratação fica-

ra oficializada na véspera. 

Afastado da equipa desde maio, 

na sequência de punição aplicada 

por Sérgio Conceição — o técnico 

castigou-o a valer após recusar-

-se a participar nos treinos du-

rante a retoma competitiva na 

temporada passada, não receben-

do sequer convite para a festa do 

título, nem a medalha correspon-

dente à conquista da Liga, entre-

gue aos outros jogadores na con-

s a g raç ão  do s  c a m p e õ e s   de  

2019/2020 —, Nakajima viu ago-

ra a situação normalizada. 

Por 
ANTÓNIO CASANOVA

«Ele é profissional e vai cum-

prir o contrato com o FC Porto. 

Está tudo resolvido com o treina-

dor e a SAD. Nakajima compro-

meteu-se a seguir as ordens de 

Sérgio Conceição e da administra-

ção», anunciou Thedoro Fonse-

ca, dono do Portimonense e in-

termediário, no último verão, da 

transferência do avançado asiá-

tico, pela qual os azuis e brancos 

pagaram quase 12 milhões de eu-

ros, num investimento que per-

mitiu assegurar somente 50 por 

cento do passe.  

Vinculado ao FC Porto até 2024, 

o criativo, de 26 anos, estava na 

Invicta há mais de uma semana, 

mas a autorização para se apre-

sentar aos trabalhos apenas se ve-

rificou ontem. 

«Se há risco de voltar a repe-

profissional e algo para o qual ele 

está perfeitamente consciencia-

lizado», reforçou Theodoro Fon-

seca. 

O cenário de empréstimo ou 

venda, sugerido nos dias anterio-

res à reintegração do japonês, «não 

se coloca», jurou o homem que há 

três épocas apresentou Nakajima ao 

futebol português, quando o trou-

xe para o Portimonense. 

tir-se o sucedido na última tem-

porada? Não. Ele deu a sua pala-

vra de que seguirá todas as reco-

mendações do treinador, do 

clube e da Direção-Geral de Saú-

de. Com o novo coronavírus ain-

da ativo, nem se pode falar a 100 

por cento em normalidade. Po-

rém, Nakajima voltou aos trei-

nos disposto a dar tudo pelo clu-

be. É isso que se exige a qualquer 

j ZAIDU E ATÉ CHIDOZIE. O lateral 
ex-Santa Clara também já se treinou no 
Olival. Mas houve mais novidades para lá 
de Zaidu e Nakajima. Chidozie, cedido ao 
Leganés e vinculado ao FC Porto até final 
desta época, foi repescado por  
Conceição. Sem oito internacionais 
(Danilo, Pepe, Sérgio Oliveira, Diogo 
Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor 
Ferreira e João Mário) o técnico chamou 
os bês Mor Ndiaye, Rodrigo Valente 
(médios) e João Marcelo (central) 

INSTAGRAM/FC PORTOINSTAGRAM/FC PORTO

Quatro meses depois, eis Nakajima de volta aos treinos da equipa. Acabou o castigo aplicado por Sérgio Conceição INSTAGRAM/FC PORTO
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SELEÇÃO A

Novo 
equipamento 
 
A Federação Portuguesa de 
Futebol divulga hoje os novos 
equipamentos (principal e 
alternativo) para as Seleções 
Nacionais. A estreia será no 
Portugal-Croácia a contar para a 
Liga das Nações, a realizar a 5 de 
setembro, no Estádio do Dragão. 
 

Casa 
dos Atletas 
 
Os jogadores da Seleção 
Nacional dormiram ontem, pela 
primeira vez, na Cidade do 
Futebol, em Oeiras, na chamada 
Casa dos Atletas. Assim será até 
sexta-feira, quando viajarem 
para o Porto para defrontar os 
vice-campeões do Mundo. 
Desde a inauguração da Cidade 
do Futebol, em março de 2016, 
os jogadores treinavam-se 
neste complexo e depois iam 
dormir a um hotel da região. 
 

Porta fechada 
 
Devido à pandemia de covid-19, 
todos os treinos da Seleção 
Nacional serão realizados à 
porta fechada, com imagens e 
vídeos dos primeiros minutos de 
cada sessão a serem 
disponibilizadas pela Federação 
Portuguesa de Futebol. Também 
as conferências de imprensa 
diárias estão canceladas, 
embora a FPF vá distribuir 
declarações dos jogadores. A 
exceção acontecerá a 4 de 
setembro, véspera do jogo com a 
Croácia, com a antevisão e os 
primeiros 15 minutos do treino, 
no Estádio do Dragão, a terem a 
presença de jornalistas. 
 

Gedson falou 
 
Gedson Fernandes é um dos 
convocados por Rui Jorge para os 
trabalhos da Seleção sub-21 e 
ontem prestou breves 
declarações ao canal da FPF. 
«Não falo do Tottenham, pois 
estou na seleção, mas posso 
dizer que prefiro jogar no meio-
-campo do que a defesa-direito 
[Mourinho tem testado Gedson 
nesta posição], embora esteja 
disponível para atuar onde o 
mister quiser. Quanto à seleção, 
estou aqui para ajudar na 
qualificação deste grupo de 
jogadores».

fCovid pode implicar 
remarcação ou sorteio 
Fernando Santos reuniu-se com jogadores ao fim de 286 dias dPrimeiro treino na Seleção 
Nacional para Rui Silva e Trincão  dUEFA divulgou ontem o ‘Protocolo de Regresso aos Jogos’

HÁ 286 dias, desde o Lu-

xemburgo-Portugal de 

17 de novembro de 2019, 

que Fernando Santos não 

trabalhava com os joga-

dores da Seleção Nacional. Agora, 

mais de noves meses, reuniu-se 

com os 25 convocados para prepa-

rar os jogos da Liga das Nações: 

Croácia (5 de setembro, no Dragão) 

e Suécia (8 de setembro, em Sol-

na). O treino vespertino marcou a 

estreia do guarda-redes Rui Silva 

(Granada) e o avançado Francisco 

Trincão (ex-SC Braga agora no Bar-

celona). 

A cinco dias do jogo com os 

vice-campeões do Mundo, ficou 

a saber-se, oficialmente, através 

de nota colocada no seu site, o que 

a UEFA fará caso haja algum jogo 

das diversas seleções nacionais que 

não possa realizar-se, devido à 

pandemia de covid-19. É aquilo a 

que o organismo que superinten-

de o futebol europeu chamou de 

UEFA Return to Play Protocol. Ou 

seja, Protocolo de Regresso aos Jo-

gos. 

REMARCAR OU SORTEIO 
A UEFA revelou que, mesmo 

com um calendário muito carrega-

do até final de 2020, tentará sem-

pre remarcar jogos que seja im-

possível realizar na data prevista, 

por questões derivadas do coro-

navírus. Caso não seja possível, a 

UEFA determina que seja aplicada 

derrota à seleção com casos posi-

tivos. 

«A federação responsável pela 

não realização do jogo ou por ele 

não ser cumprido na totalidade, 

verá ser-lhe atribuída uma desis-

tência», anunciou a UEFA. «O que 

não acontecerá», continuou o or-

ganismo, «caso se chegue à con-

clusão de que ambas ou nenhuma 

das seleções são responsáveis por 

o jogo não se realizar ou não se 

disputar na totalidade». Ou seja, 

«não pode ser declarada desistên-

cia». A UEFA explicou ainda que 

«se não for possível atribuir desis-

Por 
ROGÉRIO AZEVEDO

Têm a palavra

LUTAR POR PORTUGAL
Depois deste período muito 

difícil para todos nós, estamos de volta 
à seleção. Lutar pelo nosso país deixa-
-nos muito felizes. Tenho a certeza que 
vai correr tudo da melhor forma e que 
vamos dar o máximo, como fizemos 
nos últimos jogos. Jogamos pela nossa 
família, pelos nossos adeptos que 
ficaram em casa, pela nossa pátria. 
Temos de jogar por eles como se 
estivessem ao nosso lado e é isso que 
vamos fazer

JOTA 
JOGADOR DOS SUB-21

FPF

A imagem do primeiro treino, totalmente à porta fechada para a maioria dos órgãos de comunicação social

tência, o desfecho do jogo será de-

cidido por sorteio». 

 GUARDA-REDES E 13 JOGADORES  
A UEFA diz, ainda, que «mes-

mo que uma seleção tenha um ou 

mais casos positivos» o jogo agen-

dado será realizado, «se os jogado-

res contagiados forem colocados 

em quarentena obrigatória ou em 

autoisolamento» e desde que «essa 

seleção tenha, pelo menos, 13 jo-

APROVEITAR BEM
Como o ‘mister’ diz, não somos 

favoritos, mas sim candidatos. 
Portugal entra em todas as 
competições para ganhar e não vamos 
fugir à regra. Teremos o vice-campeão 
do Mundo pela frente, será difícil, mas 
temos de estar preparados. Este é um 
regresso atípico. Foi muito tempo sem 
haver seleções, estamos em condições 
físicas muito diferentes, mas temos 
que aproveitar bem este espaço de 
tempo para nos prepararmos

SÉRGIO OLIVEIRA 
JOGADOR da Seleção A

gadores disponíveis para disputar 

a partida, incluindo no mínimo 

um guarda-redes, com testes ne-

gativos.» 

Caso haja um árbitro com um 

teste positivo a Covid-19, há a pos-

sibilidade de serem nomeados 

substitutos que não pertençam ao 

quadro internacional da FIFA e 

que sejam da mesma nacionali-

dade de uma das seleções que irá 

competir.

A Seleção Croata, liderada por 
Zlatko Dalic, defrontará Portugal sem 
dois dos seus maiores nomes: Modric 
(Real Madrid) e Rakitic (Barcelona). Os 
dois jogadores chegaram a um «acor-
do de respeito» com o selecionador 
para serem dispensados dos jogos de 
setembro: Portugal e França. 

Porém, os vice-campeões do Mun-
do de 2018 chegarão ao Porto com 13 
dos 23 jogadores que estiveram no 
Mundial da Rússia: Lovren, Vida, Krama-
ric, Rebic, Livakovic, Caleta-Car, Peri-
sic, Brozovic, Kovacic, Badelj, Vrsaljko, 
Jedvaj e Corluka. E ainda com Sluga, 
Grbic,  Barisic, Meljnak, Pongracic, Pa-
salic, Vlasic,  Brekalo e Petkovic, que não 
estiveram na última fase final de um 
Campeonato do Mundo. 

Na ausência de Modric e Rakitic, o 
grande nome dos croatas passa a ser 
Perisic (Bayern), recentemente cam-
peão da Europa de clubes.

Sem Modric  
e Rakitic
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ÉPOCA 2019/2020

APURADOS PARA  
A LIGA DOS CAMPEÕES

Liga

FC Porto 
Campeão

                                                         
                                                        J        V        E        D           G                P 

FC PORTO                  34        26           4           4       74-22    82 
Benfica                         34        24           5           5        71-26     77 
SC Braga                     34         18           6         10       61-40   60 
Sporting                      34         18           6         10       49-34   60 
Rio Ave                         34         15         10           9       48-36   55 
Famalicão                   34         14          12           8        53-51   54 
V. Guimarães           34         13          11         10       53-38   50 
Moreirense                34         10         13          11       42-44   43 
Santa Clara               34          11         10         13       36-41    43 
Gil Vicente                  34          11         10         13       40-44   43 
Marítimo                     34           9          12         13       34-42   39 
Boavista                     34         10           9         15       28-39   39 
P. Ferreira                   34          11           6          17       36-52   39 
Tondela                        34           9           9         16       30-44   36 
Belenenses               34           9           8          17       27-54    35 
V. Setúbal                  34            7         13         14       27-43   34 
Portimonense         34            7          12         15       30-45   33 
Aves                               34           5            2         27       24-68     17

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18

CLASSIFICAÇÃO 
j Liga  j 2019/2020

k
Promovidos

l
Despromovidos

 
SC Braga LFase de grupos 

Sporting L3.ª pré-eliminatória 
Rio Ave L2.ª pré-eliminatória  

 
FC Porto LFase de grupos 

Benfica L3.ª pré-eliminatória

MELHORES  
MARCADORES

 
Nacional

 
Farense

 
Aves

Carlos Vinícius                        Benfica                                           19 
Taremi                                          Rio Ave                                          18 
Pizzi                                               Benfica                                          18 
Paulinho                                    SC Braga                                         17 
Fábio Abreu                          Moreirense                                      13 
Fábio Martins                        Famalicão                                        12 
Marega                                       FC Porto                                         12 
Ricardo Horta                        SC Braga                                         12 
Tanque                                      P. Ferreira                                         11 
Alex Telles                                FC Porto                                          11

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

                                                         
        JOGADOR                                CLUBE                                            G

Vitória de Setúbal  
ou Portimonense. Sadinos 

recorreram da decisão da Liga

APURADOS  
PARA A LIGA EUROPA

«Sou um lateral muito ofensivo»
jMensah definiu-se, após con-
firmação da cedência; Vitória com 
opção de compra de 2,2 milhões

Gideon Mensah foi oficializado 

pelo Vitória de Guimarães, con-

firmando-se o empréstimo do la-

teral-esquerdo ganês pelos aus-

tríacos do Red Bull Salzburgo. Os 

conquistadores ficam com opção 

de compra estabelecida nos 2,2 

milhões de euros. O africano reju-

bilou, concretizando uma ideia que 

vinha aflorando em conversas com 

o compatriota Abdul Mumim. 

«Quis saber como era o Vitória 

e o feedback que recebi foi muito 

positivo em termos da filosofia do 

clube. É uma excelente oportuni-

dade para continuar a crescer», 

atestou Mensah, apresentando-se: 

«Faço todas as posições do lado 

esquerdo, sou muito ofensivo e sei 

que no momento defensivo não é 

fácil passar por mim. Sou comba-

tivo mas gosto de jogar.»           P. C.

VITÓRIA DE GUIMARÃESPAÇOS DE FERREIRA

Sualehe é reforço 
para a defesa

O defesa esquerdo David Sualehe foi 
ontem oficializado como reforço do 
Paços de Ferreira. Com 23 anos, chega 
proveniente do Farense, onde disputou 17 
jogos na campanha que culminou com a 
subida dos leões de Faro à Liga.  «Sou 
mais um para ajudar», disse o novo 
reforço, que vai ter a concorrência de 
Oleg Reabciuk. O lateral moldavo é uma 
unidade muito cobiçada, mas até agora 
não chegaram aos pacenses propostas 
oficiais. Para o lado direito da defesa os 
castores procuram acertar acordo com 
Fernando Fonseca, que ficou livre depois 
de abandonar o Gil Vicente.                    P. S.

jLateral-esquerdo, de 23 anos, 
chega do Farense, onde disputou 
17 partidas

«Podem esperar 
ainda mais»

Ygor Nogueira brilhou na defesa do Gil 
Vicente na temporada de estreia na Liga, 
cumprindo 22 partidas a titular pelo 
clube. O central, contudo, está confiante 
de que a nova temporada será ainda mais 
positiva. «Foi um grande desafio vir para 
o Gil Vicente e foi cumprido com êxito, na 
na parte individual e coletiva. A 
adaptação ao futebol português foi 
muito rápida, consegui superar as 
expectativas e podem esperar ainda 
mais nesta temporada», confessou o 
futebolista brasileiro de 25 anos aos 
canais oficiais do Gil Vicente, no decorrer 
do estágio em Melgaço.                          P. B.

jDefesa-central brasileiro Ygor 
Nogueira confiante numa tem-
porada bastante positiva

SC BRAGA
Futebol

VITÓRIA SC

Gideon Mensah foi oficializado

«Fazer melhor do que 
na época passada»
Sequeira está apostado em subir a parada e quer fazer ainda mais 
dLateral-esquerdo gosta do conceito de jogo de Carlos Carvalhal

SEQUEIRA foi uma das pe-

ças fundamentais para o 

sucesso do SC Braga na 

temporada passada e só 

uma lesão muscular con-

traída na ponta final da Liga o im-

pediu de números ainda mais ex-

pressivos. Já a olhar o futuro, e 

bastante satisfeito com o trabalho 

desenvolvido pelo novo treinador 

dos guerreiros do Minho, o lateral 

esquerdo revela ambição e enorme 

confiança, considerando que o ob-

jetivo é «fazer melhor do que na 

época passada». 

Vai entrar no quarto ano ao ser-

viço do conjunto bracarense e tem 

sido sempre a quebrar barreiras. 

Começou de forma tímida, com 

apenas 12 presenças em 2017/2018, 

subiu para 40 em 2018/2019 e na 

última campanha subiu para 41 jo-

gos. E não foram mais porque so-

freu uma lesão muscular na coxa 

esquerda que o afastou das últi-

mas seis jornadas do campeonato. 

A situação está ultrapassada e 

Sequeira diz-se pronto para o com-

bate, considerando que a pré-tem-

porada está a ser positiva. «Esta-

mos a interiorizar as ideias do novo 

treinador e sabemos que esta fase 

exige muito de nós fisicamente», 

referiu o defesa aos canais de co-

municação do clube. 

Preparar a condição física será 

mesmo determinante para aquilo 

que se segue; ou seja, para enca-

rar a competição e atingir o su-

cesso coletivo e individual. 

Desafiado a traçar uma 

meta pessoal, Sequeira 

aponta para novos máxi-

mos: «O objetivo de quem 

está no SC Braga é fazer me-

lhor época após época. Eu não 

fujo à regra e espero fazer melhor 

do que na época passada». 

Carlos Carvalhal passou a ser o 

técnico dos guerreiros e o trabalho 

desenvolvido e os conceitos de jogo 

implementados estão a agradar ao 

esquerdino: «Toda a gente co-

nhece as ideias do treina-

dor. Gosta de um futebol 

atacante, atrativo e com 

posse de bola. São es-

sas as ideias que o trei-

nador passa para nós. 

Claro que para os joga-

dores dá muito mais pra-

zer um treinador com essa 

filosofia porque tira partido 

das qualidades dos jogadores.» 

Gaitán, Castro, Schettine, 

Iuri Medeiros e Al Musrati são 

algumas das caras novas do SC 

Braga para esta temporada e que 

Sequeira elogia: «São jogadores 

com muita qualidade. Nem preci-

so de falar de nomes porque toda 

a gente sabe que são jogadores ex-

perientes. O nosso papel é inte-

grá-los o mais rápido possível para 

que possam tirar partido das suas 

qualidades e ajudar o grupo.»

Por 
PEDRO MANUEL COUTO

O treinador gosta 
de um futebol atacante, 
atrativo e com posse de 
bola. São essas as ideias 
que ele tem passado 
para os jogadores

SEQUEIRA 
Lateral-esquerdo do SC Braga

VI
TO

R 
GA

RC
EZ

/A
SF

Sequeira, de 
30 anos, 

mostra-se 
pronto para 

atacar a nova 
temporada e 

revela enorme 
ambição 

pessoal e 
coletiva

GIL VICENTE
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JOÃO PEDRO SOUSA 
Data de nascimento 
– 04/08/1971 (49 anos) 
Naturalidade  
– Luanda (Angola) 
Adjunto 
Manuel Santos 
Adjunto 
Hugo Vicente 
Adjunto 
Rifa 
Treinador 
de guarda-redes 
Vítor Alcino 
Preparador-físico 
Carlos Pacheco

FAMALICÃO jAPRESENTAÇÃO
Futebol

GOLOSMARCADOS SOFRIDOS

14
VITÓRIAS

8
DERROTAS

12
EMPATES

PRESENÇAS  
NA LIGA

CLASSIFICAÇÃO 
j Época 2019/2020

6.º LUGAR

5153

54 PONTOS

MELHOR 
LUGAR 
DE SEMPRE

8 6.º

EStágio 
 
jSem estágio

Orçamento 
 
j 7 milhões de euros

Objetivos 
 
j Valorização de ativos com  
a melhor classificação possível

PLANTEL

23 JOGADORES
 
NOME                        IDADE     POSIÇÃO   NACIONALIDADE 
Zoblin                         23               GR                               Russo 

Gabriel Souza        23               GR                        Brasileiro 

Patrick William     23                D                         Brasileiro 

Fodé Konaté           19                 D                                     Mali 

Babic                           24                D                               Sérvio 

Abdul Ibrahim        21                 D                                Ganês 

Penetra                      18                 D                      Português 

Trevisan                    23                D                         Brasileiro 

Riccieli                        21                 D                         Brasileiro 

Diego Batista        20                M                      Português 

João Caiado            21                M                      Português 

Ofori                            22                M                                Ganês 

João Neto                 17                M                         Brasileiro 

Ryan Teague           18                M                    Australiano 

Lukovic                      25                M                               Sérvio 

Guga Rodrigues   23                M                      Português 

G. Assunção           20                M                         Brasileiro 

Rúben Lameiras  25                A                      Português 

Anderson                 22                A                         Brasileiro 

Jhonata                     20                A                         Brasileiro 

Walterson                25                A                         Brasileiro 

Toni Martinez        23                A                          Espanhol 

Valenzuela              23                A                        Argentino

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23

RAIOS-X DO PLANTEL 
j 4x3x3

Abdul 
Ibrahim

Riccieli 
Trevisan 
Penetra

P. William 
Babic

Fodé Konaté 

Zlobin 
Gabriel Souza

Gustavo Assunção 
Ryan Teague 

Ofori
Guga 

Diego Batista 
João Neto

Lukovic 
João Caiado

Toni Martinez 
Anderson

Rúben Lameiras 
Valenzuela

Jhonata 
Walterson

EQUIPA TÉCNICA 
j Época 2020/2021

j 
 
 
 
 
 
j 
 
j 
 
j 
 
 
j 
 
j

João Pedro Sousa repete a condição 
de treinador do Famalicão. O técnico dos 
minhotos está consciente de que as ex-
pectativas são altas nesta segunda abor-
dagem à Liga, mas não se ilude com o 
passado. «Vamos tentar trabalhar com 
a mesma ideia da última época. Sem pa-
ralelismos, sem olhar para trás. Estamos 
orgulhosos do que fizemos, mas de for-

«A mesma ideia, sem olhar para trás»
qual se entrega João Pedro Sousa, recu-
sando fixar objetivos em patamares clas-
sificativos. Até porque o plantel pode so-
frer mais saídas — «Ficaria muito triste 
se saíssem, mas fico muito contente por 
eles, por irem para outros clubes de maior 
projeção», vincou — e ainda terá várias 
entradas: um guarda-redes, dois late-
rais, um médio e um avançado.

João Pedro Sousa 
para fabricar milhões
Modelo bem definido: potenciar jovens valores dPedro Gonçalves, 
Racic e Diogo Gonçalves recordados... dOutras pepitas em carteira

PROIBIDO por lei de utili-

zar a máquina de fotocó-

pias para multiplicar o di-

n h e i ro  e m  c a i x a ,  o  

Famalicão adotou um 

modelo de negócio de conversão 

do investimento em milhões de eu-

ros: contratar jovens talentos e co-

locá-los no relvado, entregando a 

missão de os valorizar ao treinador 

João Pedro Sousa. 

Os princípios de jogo definidos 

pelo técnico também ajudam a 

operacionalizar as diretrizes es-

tratégicas definidas pela SAD 

e do seu principal acionista, 

numa mistura que permitiu em-

parelhar o êxito desportivo com 

o financeiro. 

O Famalicão vai repetir — ten-

tando corrigir falhas, é assumido 

(por exemplo, os 51 golos sofridos 

são marca negativa a emendar...) — 

os princípios da época passada, le-

vando a que os desempenhos já esta 

temporada de Pedro Gonçalves 

(transferido por €6M para o Spor-

ting e salvaguardando 50 por cen-

to dos direitos económicos), Racic 

(agora no Valência) e Diogo Gonçal-

ves (Benfica) fossem recordados 

pelo presidente da SAD, Miguel Ri-

beiro, para avalizar a aposta. «Quem 

leva jogadores do Famalicão sabe 

que leva qualidade», atestou on-

tem o máximo dirigente dos mi-

nhotos, que ainda poderá ficar com 

maior margem de capital de con-

fiança na eventualidade do merca-

do que se encontra em aberto fun-

cionar a seu favor nos casos de 

eventuais saídas de Toni Martinez e 

Gustavo Assunção. 

O segredo do trabalho dos fama-

licenses já o deixou de ser, mas a ca-

pacidade de abordagem do merca-

do futebol íst ico,  nacional  e  

internacional, está novamente em 

marcha e com forte predisposição 

para estabelecer a diferença, pois os 

reforços vão chegando e novamen-

te ostentando selo de garantia. 

Caso de Srdjan Babic, ontem 

anunciado pelo clube como nova 

aquisição. O defesa-central sérvio 

entra nos minhotos no regime de 

empréstimo do Estrela Vermelha 

(Sérvia), com estatuto de titular da 

defesa do campeão do Mundo na ca-

tegoria de sub-20, no certame rea-

lizado na Nova Zelândia, em 2015. 

Tem cláusula de opção de compra 

de um milhão de euros. 

Por 
PEDRO BARROS

ma alguma isso vai desviar-nos do cami-
nho», abordou este responsável dos minho-
tos antes do treino aberto de ontem, nas ins-
talações do clube. 

«Fazer o melhor possível, para fazer 
um excelente campeonato. O que prome-
temos, e não vamos fugir desta mensa-
gem, é preparar-nos para lutar pelos três 
pontos, todas as jornadas», é a missão à 

EDUARDO OLIVEIRA/ASF

João Pedro Sousa voltará esta temporada a tentar aliar os resultados desportivos à valorização económica os ativos do Famalicão

BABIC 
Defesa 

do Famalicão

MUITO FELIZ
Sinto-me muito feliz por abraçar 

este novo desafio na carreira junto da liga 
portuguesa. Assim que surgiu a 
possibilidade de assinar pelo Famalicão 
recolhi muitas informações do clube e do 
campeonato português e todas elas 
foram extremamente positivas.

JOÃO NETO 
Médio 

do Famalicão

META É A ESTREIA
Fiz a minha primeira época a 

trabalhar com os seniores no ano passado 
e tive uma evolução muito grande, apesar 
de não ter tido a oportunidade de jogar. 
Os jogadores e o ‘mister’ ajudaram-me 
muito. A minha primeira meta é estrear-
-me, depois penso noutras coisas.

PATRICK 
WILLIAM 

Defesa 

do Famalicão

SEM MEDO
O que se pode esperar do 

Famalicão? O mesmo, mas um pouco 
melhor, pois já temos uma base do ano 
passado, o que não sucedeu antes. 
Queremos fazer bons jogos e ter um 
futebol bonito. Não temos medo de 
enfrentar grandes equipas e a Europa 
será consequência do nosso trabalho.
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j Estádio Gradski, em Banja Luka  
j 10 mil lugares

jLiga dos campeões (Qualificação)

O ADVERSÁRIO DO RIO AVE

Liga Bósnia, 6.ª jornada, 31/08/2020

3 1
KRUPABORAC

LO ÚLTIMO ONZE

JOGOS

2 1 0 1
VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

j Taça das Taças

JOGOS

6 4 0 2
VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

jLiga Europa (Qualificação)

JOGOS

5 1 3 1
VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

LCOMPETIÇÕES EUROPEIASLOUTROS JOGADORES
 
Damjanovic                                      Guarda-redes 

Janicic                                                                  Defesa 

Kujundzic                                                           Defesa 

Cosic                                                                     Defesa 

Crnov                                                                     Médio 

Radulovic                                                             Médio 

Danilovic                                                              Médio 

Kajkut                                                            Avançado 

Kalesic                                                          Avançado 

Markovic                                                     Avançado 

Lamin                                                             Avançado

L BORAC

Subic
Douglas 

Cruz
Borovcanin

Vojnovic Brtan

Vranjes

Lukic

Zakaric

Jovanovic

ZilkicFundação j 1926 
Treinador jVlado Jagodic 
Figura j  Vlada Danilovic 
Títulos na Liga j  1  
(2010/2011) 
Classificação na Liga em 2019/20 j  4.º 

LTREINADOR

Vlado Jagodic

Tem 56 anos e não nasceu em 
Banja Luka, mas a ligação à 

cidade e ao Borac são longas. Foi 
ponta de lança e quando terminou a 
carreira, em 1998, logo abraçou outra 
no Borac, como treinador adjunto. 
Quase dez anos depois assumiu o 
cargo de técnico principal e em 2014 

passou a ser o 
selecionador dos 
sub-21 da Bósnia-
-Herzegovina. Após 
alguns anos por 
outras paragens 
regressou esta 
temporada ao seu 
Borac.

j

Totais na Europa
JOGOS

13 6 3 4
VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

Vlada Danilovic

A ESTRELA

Pavlovic

RIO AVE 
Futebol

 

j caminho dos campeões* 
Inter Escaldes (AND)-Dundalk (IRL) 

KuPS (FIN)-Slovan Bratislava (SVK) 

Linfield (NIRL)-Floriana (M) 

Riga (LV)-Tre Fiori (SMR) 

Djurgarden (S)-Europa (GIB) 

Flora Tallinn (EST)-KR Reykjavík (ISL) 

Sileks (MC)-Drita (KOS) 

Astana (KAZ)-Budu nost Podgorica (MNE) 

Ararat-Armenia (ARM)-Fola Esch (LUX) 

Connah’s Quay Nomads (WAL)-Dinamo Tbilisi (GEO) 

 
j caminho Principal* 

Hammarby (SWE)-Lech (POL) 

Kaysar Kyzylorda (KAZ)-APOEL (CYP) 

Nõmme Kalju (EST) ou Mura (SVN)-AGF Aarhus (DEN) 

Maccabi Haifa (ISR) ou Željezni ar (BIH)- 

-Kairat Almaty (KAZ) 

Locomotive Tbilisi (GEO)-Dynamo Moskva (RUS) 

Neftçi (AZE)-Galatasaray (TUR) 

B36 Tórshavn (FRO)-TNS (WAL) 

Coleraine (NIR)-Motherwell (SCO) 

IFK Göteborg (SWE)-Copenhagen (DEN) 

Ba ka Topola (SRB)-FCSB (ROU) 

Teuta (ALB) vs Granada (ESP) 

OFI Crete (GRE) vs Apollon Limassol (CYP) 

Progrès (LUX) vs Willem II (NED) 

Viking (NOR)-Aberdeen (SCO) 

Bala (WAL)-Standard Liège (BEL) 

Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA)-Partizan (SRB) 

CSKA-Sofia (BUL)-BATE Borisov (BLR) 

Boto ani (ROU)-Shkendija (MKD) 

Lokomotiv Plovdiv (BUL)-Tottenham (ENG) 

Laç (ALB)-Hapoel Beer-Sheva (ISR) 

Aris (GRE)-Kolos Kovalivka (UKR) 

Budapest Honvéd (HUN)-Malmö (SWE) 

Ventspils (LVA)-Rosenborg (NOR) 

Riteriai (LTU)-Slovan Liberec (CZE) 

Lincoln Red Imps (GIB)-Rangers (SCO) 

Servette (SUI)-Reims (FRA) 

Borac Banja Luka (BIH)-Rio Ave (POR) 

Renova (MKD)-Hajduk Split (CRO) 

Olimpija Ljubljana (SVN)-Zrinjski (BIH) 

Kukes (ALB)-Wolfsburg (GER) 

Dunajská Streda (SVK)-Jablonec (CZE) 

Piast Gliwice (POL)-Hartberg (AUT) 

Osijek (CRO)-Basel (SUI) 

Shamrock Rovers (IRL)-AC Milan (ITA) 

Hibernians (MLT)-Fehérvár (HUN) 

Bodo/Glimt (NOR)-Žalgiris Vilnius (LTU) 

*Jogos da segunda pré-eliminatória a 17 de Setembro. 
Esta época todas as eliminatórias serão a um só jogo e à 
porta fechada, com prolongamento e desempate por 
penalties. Os vencedores apuram-se para a terceira pré-
-eliminatória da Liga Europa

«Temos 
condições 
para seguir 
em frente»
Mário Silva revela confiança, mas deixa alertas 
d Bósnios do Borac no caminho europeu

Onome do adversário do 

Rio Ave na 2.ª pré-eli-

minatória da Liga Eu-

ropa é pouco conhecido, 

mas Mário Silva, trei-

nador dos vila-condenses,  garan-

te que «não será menosprezado»  

e recorda que o Borac já está a com-

petir há algum tempo. 

Terminou a última época em 4.º 

lugar no campeonato da Bósnia e, 

com cinco jornadas já realizadas 

na edição deste ano, ocupa a mes-

ma posição, tendo também feito 

um desafio na Europa, onde elimi-

nou os montenegrinos do Sutjeska. 

Perante estes dados, Mário Silva 

não tem dúvidas: «Vai ser um jogo 

difícil, contra uma equipa forte, 

que já está numa fase mais adian-

tada da época. Disputou seis jogos 

oficiais, mas isso não nos tira o 

foco e objetivo de seguir em fren-

te na prova.» 

O passado e experiência do Bo-

rac nas provas internacionais tam-

bém foram recordados pelo téc-

nico, que passa sempre uma 

mensagem de confiança: «Já teve 

algumas presenças na Liga Euro-

pa e pré-eliminatória da Liga dos 

Campeões, mas de certeza que com 

trabalho, qualidade e humildade 

da nossa parte, temos condições 

para vencer; e queremos muito se-

guir em frente.» 

E sublinha: «Não menospreza-

mos o adversário por não ser um 

nome forte na Europa, porque sa-

bemos que nestas ligas existe mui-

ta qualidade nos jogadores, que 

querem, nestas competições, mos-

trar-se ao mundo do futebol numa 

boa montra.» 

A logística não foi esquecida: 

«Será uma viagem longa, jogamos 

fora de casa, mas a ambição e su-

Por 
PEDRO MANUEL COUTO

Mário Silva divide análise entre a ambição e as cautelas com um adversário traiçoeiro
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peração fazem com que este desa-

fio seja encarado com otimismo.» 

PRESIDENTE CONFIANTE 
António Silva Campos, presiden-

te do Rio Ave, também transmite 

uma mensagem de confiança, mas 

apresenta os cuidados a ter para evi-

tar surpresas indesejadas: «Temos 

pela frente um adversário de res-

peito. Se aqui está é porque tem qua-

lidade e devemos estar preparados. 

O Borac nunca perdeu em casa para 

as competições europeias e, neste 

momento, já tem outro ritmo com-

petitivo, pois já realizou cinco jor-

nadas do seu campeonato e venceu 

na 1.ª pré-eliminatória. No entan-

to, o Rio Ave já demonstrou nos anos 

mais recentes capacidade para ven-

cer em terreno adverso e acredito 

que, pela qualidade e ambição do 

nosso plantel, pela vontade de su-

peração que o nosso treinador tem 

transmitido, tudo faremos para ven-

cer este jogo e conseguir a presen-

ça na ronda seguinte.»

Não menosprezamos 
o adversário por 
não ser um nome 
forte na Europa 

MÁRIO SILVA 
Treinador do Rio Ave

SORTEIO DA LIGA EUROPA
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TONDELA

Semana decisiva 
para o plantel
d LO treinador espanhol dos 

tondelenses, Pako Ayestarán, conta 
receber durante esta semana, no 
estágio que decorre no Luso, pelo 
menos dois reforços; ao mesmo 
tempo decidirá os jogadores  
a dispensar do plantel.                     A. P.

MOREIRENSE

Trabalhos voltam 
para Serzedelo
d LConcluído o estágio realizado em 

Ofir, o plantel do Moreirense 
retomou os treinos em Serzedelo, 
freguesia próxima de Moreira de 
Cónegos. Amanhã, pelas 10.30 horas, 
há novo ensaio, frente aos açorianos 
do Santa Clara.                            P. M. C.

NACIONAL

Kenji Gorré 
apontado ao golo
d LDepois de época mais apagada, o 

avançado Kenji Gorré aposta tudo 
numa grande temporada. Para já, 
marcou o único golo do primeiro 
teste de pré-época do Nacional (1-2, 
com Santa Clara) e quer provar que 
merece um lugar no onze.               J. P.

FARENSE

Jogos e reforços 
para fechar hoje
d LO presidente da SAD do Farense, 

João Rodrigues, regressa hoje ao 
trabalho, após uns dias ausente, para 
fechar alguns dossiers ainda em 
aberto, com destaque para os jogos 
de preparação por definir e, 
sobretudo, para alguns reforços 
ainda por fechar.                                  J. P.

BELENENSES SAD

Yaya Sithole  
será reavaliado
d LA lesão muscular que obrigou 

Yaya Sithole a abandonar o duelo 
com o Sporting (1-3) é mais uma dor 
de cabeça para Petit, treinador do 
Belenenses, já a contas com várias 
lesões no plantel. O médio de 21 
anos será reavaliado para saber a 
real extensão do problema.             J. P.

BOAVISTA

Léo Jardim vai  
ser oficializado
d LLéo Jardim já se encontra no 

Porto e será anunciado nos próximos 
dias, ficando, assim, definido aquele 
que será o provável sucessor de 
Helton Leite na baliza dos 
axadrezados. O guarda-redes 
brasileiro chega por empréstimo do 
Lille, de onde também chegou Angel 
Gomes, que ontem completou 20 
anos, a idade com que o pai Gil foi 
campeão do mundo sub-20.        P. C.

PORTIMONENSE

«Podem esperar 
mais garra»
d LWillyan, central de 25 anos, está 

confiante. «O mister Paulo Sérgio e 
a estrutura têm passado confiança e 
nós temos de estar preparados para 
treinar bem e começar a Liga fortes. 
Os adeptos podem esperar uma 
equipa mais forte e com mais garra», 
prometeu. O Portimonense realiza 
hoje um jogo-treino (às 18 horas  
e à porta fechada) com os ingleses 
do Reading.                                           A. A.

MARÍTIMO

Hermes com fé 
numa boa época
d LO lateral-esquerdo Hermes, 

último reforço do Marítimo, diz estar 
a gostar dos primeiros dias de 
trabalho com Lito Vidigal. «Estou 
muito feliz por estar a vestir esta 
camisola. Fui muito bem recebido. 
Trabalhamos no duro para entrar 
conseguirmos os nossos objetivos e 
estou confiante e com fé de que 
faremos uma boa época», disse o 
jogador, à Marítimo TV.                     J. P.

BREVES
FC PORTO 
Osorio rende 4 milhões 
Está praticamente fechado o acordo 
entre FC Porto e Trabzonspor para a 
transferência de Yordan Osorio. O 
internacional venezuelano deverá 
render 4 milhões de euros.  
 
FAMALICÃO 
Lateral do Barça a chegar 
O Famalicão está perto de contratar 
o lateral-direito Dani Morer, 
internacional espanhol sub-17 que 
na última época fez 24 jogos pela 
equipa B do Barcelona e tem uma 
Youth League (2017/2018) no 
currículo. Os minhotos vão pagar 
400 mil euros por 50 por cento do 
passe do jogador de 22 anos. 
 
SANTA CLARA 
Ruan Renan é hipótese  
O defesa-central de 26 anos 
brasileiro Ruan Renan, que a época 
passada fez 4 jogos pelo Botafogo, 
poderá ser reforço do Santa Clara, 
avança a imprensa brasileira. 
 
PAÇOS DE FERREIRA 
Teste com o Rio Ave 
Os pacenses defrontam amanhã, às 
10.30 horas, o Rio Ave, no relvado do 
Estádio Capital do Móvel, num jogo 
que será transmitido pelo canal 11. 
 
MARÍTIMO 
Kanu chega para a equipa B 
O Marítimo anunciou ontem a 
contratação do avançado nigeriano 
de 21 anos Stanley Kanu, que 
treinava com a formação e passou 
agora a oficializado na equipa B. 
 
VITÓRIA DE SETÚBAL 
Sub-23 acabam e nasce 
novo conjunto no Distrital 
A SAD do V. Setúbal anunciou que 
vai retirar a equipa sub-23 da Liga 
Revelação, na sequência da decisão 
do TAD de relegar os sadinos ao 
Campeonato de Portugal. 
Entretanto, inscreveu uma equipa na 
II Divisão Distrital de Setúbal, que 
funcionará como a agora extinta 
formação sub-23, fazendo a 
transição para o conjunto principal. 
 
LEIXÕES 
Brendon e Encada no Mar  
O Leixões anunciou mais dois 
reforços: o defesa-central Brendon, 
de 25 anos (ex-Portimonense), e 
ainda o extremo Encada, de 22 anos 
(ex-Vitória de Guimarães). 
 
AVES 
Anterior Direção esclarece  
A anterior Direção do Aves, liderada 
por Armando Silva, emitiu uma nota 
onde esclarece que o clube «não 
apresentava quaisquer passivos, 
nada devendo à Autoridade 
Tributária, à Segurança Social, a 
entidades bancárias, funcionários, 
atletas ou técnicos.» 

FUTEBOL
www.abola.pt
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Defesa chega para ajudar a resolver problema identificado no plantel de Daniel Ramos

Mikel Villanueva 
para o centro da defesa
Central venezuelano estava no Málaga e assina por duas épocas 
d Integrado e pode até ser já testado amanhã, frente ao Moreirense 

MIKEL VILLANUEVA, 
defesa-central de 27 
anos, que estava nos 
espanhóis do Málaga, 
é o mais recente re-

forço do Santa Clara. O defesa as-
sinou um contrato válido por duas 
temporadas e preenche uma lacu-
na há muito identificada no plan-
tel às ordens de Daniel Ramos. 

O jogador, internacional pela 
Venezuela — contabiliza 26 inter-

nacionalizações e dois golos mar-
cados pela sua seleção —, perten-
cia aos quadros do Málaga desde a 
época de 2015/2016, mas passan-
do por sucessivos empréstimos: ao 
Cádiz, Réus e Gimnàstic. Na últi-
ma época, porém, conseguiu afir-
mar-se na equipa principal do Má-
laga,  realizando 17 jogos na  
II Divisão espanhola. 

Villanueva integra de imediato 
o estágio dos encarnados de Pon-
ta Delgada e poderá até ser chama-
do por Daniel Ramos para o jogo 
particular agendado frente ao Mo-
reirense para amanhã, na Vila Meã. 
O jogador já fala com a nova cami-
sola vestida e confessou o seu en-

tusiasmo esta nova etapa na car-
reira. «Estou contente pela apos-
ta que o Santa Clara fez em mim e 
chego com muita vontade de co-
meçar a trabalhar e poder estar à 
disposição das opções do treinador. 
A Liga portuguesa é um campeo-
nato muito bom, com futebol com-
petitivo e vistoso», analisou Mikel 
Villanueva. 

O experiente defesa deu-se a 
conhecer aos sócios e simpatizan-
tes do Santa Clara: «Sou um joga-
dor com muita confiança, dou tudo 
em campo, sacrifico-me pela equi-
pa e espero alcançar coisas posi-
tivas nesta nova etapa da minha 
carreira.»

Por 
PATRÍCIA SOARES

SANTA CLARA

BI
Nome completo 
— Mikel Villanueva Álvarez 

Data de nascimento  
— 14 de abril de 1993 (27 anos) 
Naturalidade — San Cristóbal 
(Venezuela) 
Peso — 81 quilos 
Altura — 1,90 metros 
Posição — Defesa-central 
Percurso — Deportivo Táchira e 
Deportivo Lara (Venezuela) 
Málaga, Cádiz, Réus e Nàstic 
(Espanha) e Santa Clara

MIKEL VILLANUEVAj
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INTERNACIONAL

VIDAL

‘Riscado’ por Koeman, médio chileno lançou feroz ataque ao Barcelona 
d«É preciso mudar muita coisa», diz dMessi falhou primeiro treino 

MADRID — O primeiro 
dia de treinos do Bar-
c e l o n a  c o m e ç o u ,  
como era expectável, 
sem Messi, que an-

teontem já falhara os exames mé-
dicos e o teste ao Covid-19, e com 
o médio Arturo Vidal, riscado por 
Ronald Koeman, a meter ainda 
mais lenha numa fogueira  que 
aquece o verão na cidade Condal. 

Em entrevista ao programa In-
quebrantables, emitida no Youtube, 
o chileno, além de piscar o olho à 
Juventus, onde jogou de 2011 a 
2015, foi contundente para com o 
clube que representa desde 2018. 

«O Barcelona precisa de mu-
dar muita coisa e perceber que só 
o ADN do clube não ganha jogos. 
Necessita de alterar a forma de 
pensar e melhorar determinados 
aspetos. O Barça fez coisas que não 
se coadunam com um clube de pri-
meiro nível. A equipa, que para 
mim continua a ser a melhor do 
mundo [já o tinha dito antes do jogo 
dos quartos da Champions frente ao 
Bayern que terminou com a vitória 
dos alemães por 8-2], não pode ter 
13 jogadores profissionais e os res-
tantes jovens da cantera. Não é que 
não mereçam estar connosco, mas 
todas as equipas de topo têm 23 ou 
mais jogadores», afirmou o médio 
de 33 anos, que ainda recordou o 
2-8 frente ao Bayern: «Foi muito 
doloroso, tinha ambições de che-
gar à final. Mas, vendo as coisas 
friamente, a equipa não atravessa-
va um bom momento, estava físi-
ca e mentalmente débil.» 

Sem querer alimentar a novela 
de Messi, ainda assim falou sobre 
o craque argentino de 33 anos: «O 
Barcelona tem bons jogadores e 
ainda o Leo [Messi], o número 1, 
um extraterrestre, mas ele preci-
sa de ajuda, de futebolistas que 
melhorem a equipa.» 

rias notícias em redor de Messi, 
sendo a mais importante a che-
gada hoje a Barcelona do pai e 
agente do craque argentino, Jor-
ge Messi, que nos próximos dias 
irá dialogar com a Direção do Bar-
celona. 

Sabendo-se que o camisola 10 
blaugrana pretende sair a bem, esse 
é um cenário cada vez mais difícil, 
já que o Barça está irredutível e só 

Por 
PEREIRA RAMOS 

correspondente de A BOLA em Espanha

ESPANHA

j Proposta do Villarreal pelo 
guarda-redes português de 26 
anos

Granada recusa €7 M por Rui Silva

MADRID — Guarda-redes por-
tuguês de 26 anos, que desde 2017 
joga no Granada depois de cinco 
anos a vestir a camisola do Nacio-
nal, Rui Silva interessa a vários 
clubes. Convocado por Fernando 
Santos para o duplo compromisso 
da Seleção Nacional frente a Croá-
cia (5 de setembro, no Dragão) e 
Suécia (três dias depois em Solna) 
relativo à Liga das Nações, segun-

do a imprensa espanhola, concre-
tamente o diário desportivo Mar-
ca, o guarda-redes é seguido pelo 
Villarreal que terá, inclusive, fei-
to uma proposta de aquisição no 
valor de €7 milhões (mais variá-
veis). Com contrato até 2021, Rui 
Silva recusou as várias abordagens 
para renovar, embora o Granada 
conte com ele e tenha, de acordo 
com a Marca, recusado a propos-
ta do submarino amarelo, adian-
tando que o camisola 1 só sai pelo 
valor da cláusula: €15 milhões.         
                          P. R.

EDUARDO OLIVEIRA/ASF

Rui Silva, guarda-redes de 26 anos

David Silva, médio espanhol de 34 anos

TWITTER/REAL SOCIEDAD

mete 
lenha 
na fogueira

HÁ UM MESSI QUE CHEGA HOJE... 
Firme no desejo de sair do Bar-

celona, Messi falhou o primeiro 
treino do clube e uma nova falta, 
que, por certo, irá acontecer na 
manhã de hoje, implica motivo 
para suspensão e corte salarial. 

Numa sessão marcada pela 
presença de vários craques, como 
Piqué, Dembélé ou Griezmann, 
o dia ficou ainda marcado por vá-

demia, também o primo de Mes-
si, Maxi Biancucchi, fez uma re-
velação: «Estou surpreendido com 
a decisão dele. Provavelmente já 
não está satisfeito em Barcelona e 
está à procura de um lugar onde 
seja feliz.» 

Se o futuro de Messi é uma in-
cógnita, já é certo que o primeiro 
clássico da época entre Barcelona 
e Real Madrid realiza-se em Camp 
Nou no fim de semana de 24 e 25 
de outubro, jogo relativo à 7.ª jor-
nada de La Liga — na segunda vol-
ta os merengues recebem os blau-
grana a 10 ou 11 de abril do próximo 
ano.

permitirá a saída do jogador pelo 
valor da cláusula de rescisão: €700 
milhões — quem vai sair de borla 
é Rakitic, médio croata de 32 anos 
que está a caminho do Sevilha, 
onde jogou de 2011 a 2014. 

CLÁSSICOS EM OUTUBRO E ABRIL  
Com a Cadena Ser a revelar que 

o Barça teve perdas de 90 a 95 mi-
lhões de euros por culpa da pan-

David Silva 
tem Covid-19

MADRID — De regresso a Espanha após 
10 anos no Man. City, David Silva, 34 
anos, revelou-se «muito entusiasmado» 
por representar a Real Sociedad, clube 
que vê com capacidade para «lutar por 
títulos». Porém, algumas horas depois da 
apresentação oficial no emblema basco, 
onde vai vestir a camisola com o número 
21, ficou a saber-se que o médio testou 
positivo ao novo coronavírus. «Foi o 

jResultado revelado poucas ho-
ras depois de ter sido apresenta-
do na Real Sociedad 

segundo teste no espaço de três dias, no 
primeiro deu negativo, este foi positivo», 
lê-se no comunicado emitido pela Real 
Sociedad. Ainda segundo a missiva, o 
internacional espanhol «está 
assintomático».         P. R.

Arturo Vidal e Lionel Messi têm ambos 33 anos e muito dificilmente vão continuar juntos no Barcelona em 2020/2021

RA
FA

EL
 M

AR
CH

AN
TE

/A
FP



A BOLA24
 Terça-feira 

1 de setembro de 2020FRANÇA
Futebol internacional

BREVES
CHINA 
Vítor Pereira soma e segue 
Em jogo da oitava jornada do grupo B 
da liga, o Shanghai SIPG, do técnico 
português, bateu (4-1) o Tianjin Teda, 
golos de Akhmedov (29’), Hulk (45’), 
Arnautovic (72’) e Oscar (82’ gp). Aos 
90+3’, Zhao Honglue marcou para o 
emblema de Teda. O Shanghai SIPG é 
líder, com 20 pontos, mais seis (e um 
jogo) do que o 2.º, o Beijing Guoan. 
 
GRÉCIA 
Final da taça no dia 12 
Adiada por duas vezes — por falta de 
segurança na primeira e casos de 
Covid-19 na segunda — a final da Taça 
entre Olympiakos e AEK foi agendada 
para 12 de setembro, curiosamente no 
dia em que estava previsto o início do 
campeonato... 
 
ITÁLIA 
Mkhitaryan fica na Roma 
Cedido na última época pelo Arsenal à 
Roma (de Paulo Fonseca), o clube 
londrino anunciou que Mkhitaryan, 
médio arménio de 31 anos, fica em 
definitivo nos romanos. 
 
Immobile renova pela Lazio 
Bota de Ouro com 36 golos, Immobile, 
30 anos, renovou com a Lazio por dois 
anos, até 2025 — o atual vínculo era 
válido até 2023. «Immobile optou 
pela Lazio para sempre», lê-se no site 
do emblema romano. «É uma escolha 
profissional, sentimental e familiar», 
anuiu Immobile. 
 
Três positivos na Atalanta 
No regresso aos treinos do emblema 
de Bérgamo, a Atalanta anunciou a 
existência de três casos de Covid-19 
no plantel, sem especificar quais os 
jogadores em questão, adiantando 
apenas que estão assintomáticos. 
 
FRANÇA 
Nagatomo no Marselha 
Lateral-esquerdo de 33 anos em final 
de contrato com o Galatasaray, Yuto 
Nagatomo foi ontem oficializado no 
Marselha, terceiro reforço para André 
Villas Boas depois do médio Pape 
Gueye (21 anos, ex-Watford) e do 
central Balerdi, argentino de 21 anos 
cedido pelos alemães do Dortmund.  
 
ALEMANHA 
Público volta aos estádios 
A federação alemã confirmou que 
alguns jogos da primeira eliminatória 
da taça (a 11 de setembro) vão ter 
espectadores nas bancadas. 
 
Peter Bosz assume saídas 
de Havertz e Volland 
Peter Bosz, treinador do Leverkusen, 
praticamente confirmou as saídas de 
Kai Havertz, médio de 21 anos, e Kevin 
Volland, avançado de 28, para Chelsea 
e Mónaco, respetivamente: «Não 
acredito que voltem após os jogos 
das seleções.»

Caso Maguire: a versão da polícia
j«Tratámo-lo como qualquer 

outro britânico bêbado», diz um 

dos agentes gregos

O jornal The Sun falou com um 

dos agentes da polícia grega que 

esteve envolvido na detenção do 

internacional inglês Harry Magui-

re, 27 anos, do Man. United, duran-

te as férias na ilha de Mykonos, à 

porta de um bar, após desacatos 

que envolveram o grupo em que 

estava o companheiro de equipa 

de Bruno Fernandes. «Tratámo-

-lo como a qualquer outro britâ-

nico bêbado», atirou, negando to-

talmente a versão do jogador (que 

diz que foi agredido, que pensava 

estar a ser raptado e que temeu 

pela vida). «Sempre que abre a 

boca, mente. Foi mais um tipo bê-

bado que se meteu numa luta. Li-

damos várias vezes com isso. Aca-

bou por se tornar em algo mais por 

causa do que ele afirmou», disse 

ainda o mesmo agente.

INGLATERRA

‘Desertor’ Argel regressa ao CSA
jBrasileiro que jogou no Benfi-

ca e FC Porto volta ao clube que 

abandonou há... nove meses 

Antigo central que representou 

FC Porto (em 1999) e Benfica (de 

2001 a 2004), Argel, 45 anos, é o 

novo treinador do CSA (iniciais do 

Centro Sportivo Alagoano), clube 

atualmente na segunda divisão do 

futebol brasileiro que ocupa o 16.º 

lugar (o primeiro acima da linha de 

água) com três pontos em quatro 

jogos, registo que ditou a saída do 

anterior mister, Eduardo Baptista. 

A decisão não deixa de ser sur-

preendente, uma vez que Argel 

deixou o CSA em novembro do ano 

passado a três jornadas do final do 

Brasileirão e foi para o Ceará. O 

emblema alagoano desceu de di-

visão e o cearense... ficou na Sé-

rie A. Refira-se que Argel é o ter-

ceiro treinador do clube em 2020, 

depois de Maurício Barbieri e 

Eduardo Baptista.

BRASIL

OLI SCARFF/AFP

Harry Maguire, central inglês de 27 anos

GLOBO ESPORTE

Treinador Argel jogou no FC Porto e Benfica
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Neymar 
quer 
ficar

Brasileiro fez anúncio em entrevista à revista oficial do 
PSG dDi María e Paredes suspeitos de terem Covid-19

EM condições normais não 

é notícia um jogador afir-

mar que quer ficar no clu-

be com o qual tem con-

trato, mas se esse jogador 

for Neymar e o clube o PSG, então 

sim, é definitivamente notícia. A 

relação do astro brasileiro de 28 

anos com o emblema francês dura 

há três anos (está a iniciar a quar-

ta temporada), desde que, no ve-

rão de 2017, foi comprado ao Bar-

celona pela módica quantia de €222 

milhões (valor da cláusula de res-

cisão), numa das maiores bombas 

de mercado de que há memória — 

ainda hoje é, de longe, a transfe-

rência mais cara de sempre —, mas 

nem sempre as coisas têm sido fá-

ceis, longe disso. Quis sair em 2018, 

quis sair em 2019 (e aqui forçou ao 

máximo, publicamente, o regres-

so a Barcelona, de tal forma que 

os adeptos se voltaram contra si) e, 

é caso para dizer, já se esperava 

que pudesse querer sair também 

em 2020, mas não, desta vez não 

haverá novela (ao contrário, ironi-

camente, do que acontece com o 

amigo e ex-companheiro Messi no 

Barça, que sempre foi um exemplo 

de estabilidade). 

«Fico no PSG e quero voltar à fi-

nal da Champions, mas, desta vez, 

para ganhar. Quero deixar o meu 

nome nos livros da história do 

clube», anunciou o atacante 

(contrato até 2022) em entrevis-

ta à revista oficial do clube. Re-

corde-se que o PSG chegou pela 

primeira vez à final da Liga dos 

Campeões, em Lisboa, mas aca-

baria por perder para o Bayern, 

por 0-1, no Estádio da Luz. A 

campanha, ainda assim, 

parece ter sido suficiente 

para deixar o interna-

cional canarinho em lua 

de mel com o clube de Pa-

ris. 

MÁS NOTÍCIAS 

Nem tudo foram boas notí-

cias para o PSG, ontem, já que o 

clube anunciou que há dois jo-

gadores do plantel «suspeitos 

de infeção por Covid-19», embo-

ra ambos se encontrem bem e a 

cumprir o que manda o protoco-

lo. O comunicado não revelou a 

identidade dos atletas, mas rapi-

damente a imprensa francesa 

avançou que se trata de Di María e 

Paredes. E também foi recordado 

que o extremo e o médio argenti-

nos estiveram recentemente com 

Por 
GONÇALO GUIMARÃES

(para variar)
Aos 28 anos,  

Neymar parece  

ter encontrado  

mais paz de espírito

Cavani em Ibiza, nas férias (Di Ma-

ría partilhou foto nas redes sociais) 

— recorde-se que Cavani terminou 

contrato com o emblema parisien-

se e esteve nos planos do Benfica. 

Note-se que estiveram mais joga-

dores do PSG em Ibiza — Icardi, 

Ander Herrera, Keylor Navas e 

Neymar — e o L’Équipe avança que 

pode existir mais um caso: Icardi.



A BOLA

Terça-feira 
1 de setembro de 2020 25

FURACÃO

modali@abola.pt

MAIS DESPORTO
CLASSIFICAÇÕES 
jNice - Sisteron j 198 km

j 3.ª ETAPA 
Caleb Ewan (Aus/LTS)                                         5.17,42 h  

                                                              à média 37,393 km/h  

Sam Bennett (Irl/DQT)                                                     mt  

Giacomo Nizzolo (Ita/NTT)                                            mt 

Hugo Hofstetter (Fra/ISN)                                             mt  

Peter Sagan (Svk/BOH)                                                  mt  

Edward Theuns (Bel/TFS)                                              mt 

Cees Bol (Hol/SUN)                                                            mt  

Matteo Trentin (Ita/CCC)                                                mt 

Bryan Coquard (Fra/BVC)                                               mt  

Niccoló Bonifazio (Ita/TDE)                                           mt 

Nelson Oliveira (Por/MOV)                         mt 

j GERAL 
Julian Alaphilippe (Fra/DQT)                         13.59,17 h  

Adam Yates (Gbr/MTS)                                                a 4 s   

Marc Hirschi (Sui/SUN)                                                a 7 s  

Tadej Pogaçar (Slo/UAD)                                           a 17 s 

Davide Formolo (Ita/UAD)                                             mt 

Egan Bernal (Col/INS)                                                       mt  

Tom Dumoulin (Hol/TJV)                                                 mt 

Sérgio Higuita (Col/EF1)                                                  mt 

Guillaume Martin (Fra/COF)                                          mt 

Esteban Chaves (Col/MTS)                                           mt 

Nelson Oliveira (Por/MOV)       a 8,56 m 
j PONTOS 

Peter Sagan (Svk/BOH)                                 79 Pontos 

Alexander Kristoff (Nor/UAD)                                      77 

Sam Bennett (Irl/DQT)                                                      74 

j MONTANHA  
Benoit Cosnefroy (Fra/ALM)                        21 Pontos 

Michael Gogl (Aut/NTT)                                                    12 

Toms Skujins (Let/TFS)                                                      6  

j JUVENTUDE   
Marc Hirschi (Sui/SUN) 

j EQUIPAS  
Trek-Segafredo                                                   41.58,42 h 

Education First                                                                       mt 

Astana                                                                                         mt
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KENZO TRIBOUILLARD/AP

Força e velocidade valeram o triunfo dPérez abalroado pelo carro da 
equipa não chegou a líder da montanha d Nelson em descompressão

PELAS características do 

percurso e com um final 

plano, os sprinters apos-

tavam na chegada a Sis-

teron para medir forças 

e usaram uma das poucas chega-

das planas para poderem brilhar 

na 3.ª etapa do Tour. Aprovei-

tando as habilidades próprias de 

uma chegada massiva, Sam Ben-

nett (DQT) explodiu a 150 metros 

da meta para de imediato, como 

um furacão, responder Caleb 

Ewan (LTS) devastando a con-

corrência com uma velocidade 

prodigiosa e vencer de forma es-

petacular pela quarta vez na Vol-

ta à França, depois de um slalom 

prodigioso. 

«Os primeiros dias foram 

complicados por termos perdi-

do Gilbert e Degenkolb. Hoje 

estávamos motivados porque 

sabíamos que se tudo corresse 

bem poderíamos ganhar. To-

dos fizeram o seu trabalho. De-

vido à colocação tive de fazer 

um slalom um pouco arrisca-

do até encontrar o buraco para 

poder chegar à vitória que me 

deixou feliz. O sabor da vitória 

no Tour é diferente das outras 

corridas», frisou o australiano 

que no ano passado venceu três 

etapas.  

Na véspera do primeiro teste 

na alta montanha, coube a Cos-

nefroy (ALM), Pérez (COF) e 

Cousin (TDE) dar corda aos pe-

dais e procurarem ser protago-

nistas. O primeiro cedo se can-

sou da aventura, o segundo 

depois de virtualmente ter con-

quistado a camisola da monta-

nha furou e na descida embateu 

no carro de apoio. A queda foi 

inevitável com fratura da claví-

cula esquerda, o último rendeu-

-se à fúria do pelotão a 13 km da 

meta. No dia em que chuva vol-

tou a provocar algumas quedas 

sem grande expressão, Julian 

Alaphilippe (DQT) manteve a 

camisola amarela que pelas suas 

declarações deverá despir esta 

tarde na chegada a Orciéres-

-Merlette. 

Nelson Oliveira (MOV) viveu a 

tirada com alguma tranquilida-

de; «A larga quilometragem mas 

principalmente a chuva e o frio 

foi o que mais complicou devido 

ao choque térmico. Não houve 

problemas e estamos preparados 

para a subida de amanhã, que vai 

faze doer as pernas e deixar al-

guns candidatos em sérias difi-

culdades», contou a A BOLA o 

corredor da Bairrada.

Por 
FERNANDO EMILIO

CICLISMO

PERCURSO PARA HOJE 
jNICE - SISTERON  

4.ª
ETAPA

160,5
KM

LPrimeiro teste para os candidatos com uma chegada a 
1.825 metros de altitude, depois de ultrapassadas de quatro 
contagens de montanha. A meta de 1.ª cat. encontra-se 
instalada no final de uma subida com 7,1 km e uma inclinação 
média de 6,7%, colocando à prova os que vão correr para a geral 
e alguns dos que irão ficar pelo caminho.                            F. E.

d

O trabalho desenvolvido na Movistar 
por Nelson Oliveira tem sido por diver-
sas vezes reconhecido a nível interna-
cional, com referências feitas por alguns 
dos nomes sonantes do pelotão interna-
cional. Os espanhóis que raramente des-
tacam os corredores estrangeiros ao ser-
viço das suas equipas, também se 
renderam às caraterísticas e performan-
ces do corredor bairradino. «Nelson Oli-
veira é um tipo calado, dos que jamais en-
che o peito perante o público, mas também 
é um dos corredores que melhor conhe-

Nelson Oliveira considerado gregário perfeito
ce o trabalho de gregário e que mais respei-
to conseguiu dentro do pelotão mundial. Se 
a título individual foi capaz de vencer uma 
etapa na Volta à Espanha e de roçar no con-
trarrelógio as medalhas nos mundiais e Jo-
gos Olímpicos, o seu grande sonho continua 
sendo as clássicas em pavé, em especial o 
Tour de Flandres. Mas todos esses sonhos 
individuais ficam em segundo plano, porque 
Oliveira é em primeiro lugar um homem ao 
serviço dos seus líderes», lê-se em cróni-
ca no site Zikloland publicada ontem, que 
depois de descrever o apoio dado a Valver-

de no decorrer da 2.ª etapa finaliza acres-
centando: «Fez o que um gregário deve 
aprender, indo até à meta, tentando re-
servar a maior quantidade possível de 
forças. Nelson Oliveira deixou na meta 
quase nove minutos, mas pelo caminho 
demonstrou que um gregário de nível é 
fundamental para que um líder possa bri-
lhar. E sempre que há problemas, o por-
tuguês está perto dos seus chefes de 
fila», uma cronica assinada por Gonzalo 
Fernández, que foi referenciada pelos co-
mentadores do País vizinho.                  F. E.

Terceira etapa foi decidida ao ‘sprint’ e após slalom brilhante

Mais Ciclismo

FEIRENSE. Equipa fará parte do 
pelotão de 24 equipas que no 
domingo participa no Tour du 
Doubs em França,  entre Morteau e 
Pontalier na distância de 203 km e 
pontuável par a Taça de França.

j 
 

Caleb Ewan devastou 
a concorrência
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TÉNIS 
Kiko supera ex-24.º ATP 
Frederico Silva, 193.º do ranking ATP, 
entrou vitorioso no Challenger checo 
de Ostrava, e logo a ganhar ao 
eslovaco Martin Klizan, 166.º do 
ranking no qual já figurou em 24.º. O 
caldense de 25 anos aplicou 7/6 
(72-4) e 6/2 a Klizan, que já foi 
campeão dos ATP 500 de Roterdão e 
Hamburgo. 
 
ANDEBOL 
ABC garante dois reforços 
Michael Chuala, internacional pelos 
Camarões, lateral de 30 anos, é 
reforço do ABC, proveniente do 
Interclube (Angola).  Sebastiám 
Ceballos, ponta de 28 anos, chileno, 
chega do CB Zamora (Espanha). C. R. 
 
BASQUETEBOL 
Trey Dawkins chega 
para plantel do Barreirense 
O extremo/post norte americano 
Trey Dawkins, 23 anos, foi ontem 
anunciado como reforço do 
Barreirense para a nova temporada. 
Dawkins jogou pelas universidades 
de Southwest Tennessee e Georgia 
Southern.  
 
SPORTING 
Alvalade recebe 
Troféu Francisco Stromp 
O Sporting anunciou ontem a 
realizaçãodo torneio Francisco 
Stromp com jogos particulares no 
Pavilhão João Rocha. Sábado, serão 
disputadas partidas de voleibol 
(Castêlo da Maia), futsal (Viseu 2001) 
e hóquei em patins (Turquel). Dia 8 
de setembro o andebol joga com o 
Póvoa Andebol Clube e o 
basquetebol com a Académica. Os 
jogos serão realizados sem público. 
 
RÂGUEBI 
Jogadores escoceses  
aceitam corte salarial 
Os jogadores profissionais 
masculinos e femininos da liga 
escocesa aceitaram um corte 
salarial, após negociações, devido ao 
impacto da Covid-19 nas finanças 
dos clubes. 
 
REMO 
Portugal ataca pódios nos 
Europeus de sub-23 
Duas das tripulações portuguesas 
que vão participar nos europeus 
sub-23 de remo, em Duisburgo, 
Alemanha, são candidatos aos 
lugares de pódio, segundo o 
selecionador José Velhinho.  
Dinis Costa, em skiff (BLM1X), e a 
dupla Simão Simões/Tomás Barreto, 
em par ligeiro (BLM2) são 
«candidatos aos lugares da frente», 
disse. Além destes, participam : Inês 
Oliveira (BLW1X), André Pinto 
(BM1X), Vasco Bessa/Paulo Fidalgo( 
BLM2X) e Simão Simões/ Tomás 
Barreto (BLM2).

NBA
Mais desporto

jPedro Sousa estreia-se em qua-
dro principais do US Open a per-
der ao fim de 2.37 horas

Com mais ritmo… de paternidade

O US Open arrancou ao som dos 
aviões que sobrevoam Manhattan 
como único ruído de fundo nesta 
edição marcada pelo Covid-19 e, 
por via disso, sem público, juízes de 
linha e com a estreia agridoce de 
Pedro Sousa no quadro principal 
do Grand Slam americano. O lis-
boeta, 110.º do ranking e 32 anos, 
deu o talento da sua graça frente ao 

convidado americano Mitchell 
Krueger (197.º), mas ao fim de 2.37 
horas cedeu 6/3, 2/6, 5/7 e 3/6, 
embora um break de vantagem no 
3.º set pudesse ter mudado o rumo 
do encontro. «Foi pena. É certo 
que o Pedro não teve oportunida-
de de jogar o torneio anterior pelo 
nascimento do filho. Por isso, não 
ganhou ritmo ou se habituou às 
condições. Ainda assim, fizemos 
uma boa preparação. Notou-se fal-
ta de ritmo nos momentos impor-
tantes, mas está a jogar um bom té-

nis», analisou o treinador Rui 
Machado a A BOLA. «Voltamos 
para Portugal para preparar tor-
neios de terra batida, piso onde se 
sente mais confortável», acrescen-
tou o antigo tenista, que se despe-
de deste US Open ressalvando «a 
falta de público, o não se poder sair 
do hotel, vendo sempre as mesmas 
caras». Portugal está representado 
ainda por João Sousa que, entrou 
esta madrugada em ação, após ter 
feito o aquecimento no court ao lado 
do compatriota.                            C.L.

TÉNISUS OPEN

Pedro Sousa acusou falta de ritmo

RESULTADOS
 
j conferência Este jRonda inicial 
Milwaukee Bucks-Orlando Magic                                 4-1 

Indiana Pacers-Miami Heat                                             0-4  

Boston Celtics-Philadelphia 76’ers                            4-0  
Toronto Raptors-Brooklyn Nets                                   4-0 
jMeias-finais 
Jogo 1: Bucks-Heat                   última madrugada (0-0) 

Jogo 2: Raptors-Celtics                                           hoje (0-1) 

j conferência Oeste jRonda inicial 
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers             4-1 
Jogo 6: Thunder-Rockets      última madrugada (2-3) 

Jogo 6: Jazz-Nuggets                                  107-119 (3-3) 

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks                        4-2

Raptors-Celtics
22.30 h jSport TV1
Nuggets-Jazz
01.30 h jSport TV1

Famílias podem 
entrar na bolha

Eliminadas seis das 16 equipas que 
iniciaram o play-off - chegaram a estar 22 
na bolha em Orlando- e sabendo-se que, 
até amanhã, sairão outras duas, com os 
hotéis do resort da Disney a começarem a 
estar mais vazios, desde domingo 
começaram a poder circular familiares e 
amigos próximos dos basquetebolistas e 
treinadores que estão nas meias-finais de 
conferência e tenham já a quarentena 
cumprida. A Liga permite que cada jogador 
possa convidar quatro pessoas da família 
ou «amigos pessoais de longa data com 
quem tenha uma relação pessoal 
conhecida», abrindo-se exceções para 
mais um ou outro convidado a quem, por 
exemplo, tiver muitos filhos. Fazem ainda 
parte deste grupo seguranças pessoais ou 
pessoas que cuidem das crianças. Todos 
estão sujeitos a testes diários à Covid-19 e 
obrigados a andar de máscara. A ourta 
grande novidade é que poderá passar a 
existir público real nas bancadas visto que 
que cada jogador tem direito a um bilhete 
de adulto, que pode levar uma criança 
pequena para os jogos desde que esteja 
sentada na bancada. Até agora só Doc 
Rivers (técnico dos Clippers) ia ver, ao vivo, 
os jogos do filho Austin, base dos Rockets.

jHá dois meses na bolha da Dis-
ney em Orlando, jogadores quei-
xavam-se de saudades dos filhos 

j EM MEMÓRIA. Murray tem jogado com 

uma botas personalizadas onde numa está 

pintado George Floyd, segurança asfixiado 

em Minneapolis com o joelho de um polícia 

no pescoço, e Breonna Taylor, enfermeira de 

equipa de emergência morta a tiro em 

Louisville enquanto dormia com o namorado 

e a polícia entrou na sua casa a disparar

KEVIN C. COX/AFP KEVIN C. COX/AFP

Base canadiano assinou 21 (4 triplos) dos 31 pontos de Denver no último quarto

TÃO emocionado, com a 
adrenalina ainda à flor da 
pela, como fisicamente es-
gotado pelo esforço de mar-
car 50 pontos pela segunda 

vez nos últimos três encontros e as-
sim garantir a vitória dos Nuggets 
sobre os Jazz por 107-119, o que leva 
a série para o derradeiro Jogo 7, Ja-
mal Murray mal conseguia falar. Ne-
cessitou de mais de 30 segundos. 

«Esta botas significam muito!...», 
declarou entre a ofegante respira-
ção e apontando para os pés. O cor-
po pesava e Murray (50 pts. 5 res, 6 
ass) olhava para baixo apoiando as 
mãos nos joelhos. «Só quero ga-
nhar... Na vida encontramos coisas 
que têm valor, coisas pelas quais lu-

um símbolo para me manter a lutar 
por todo o mundo. Dão-me muita 
força para lutar. Queríamos ganhar 
e a minhas emoções saíram», refe-
riu o base canadiano, de 23 anos. 

Em mais um escaldante duelo 
com Donavan Mitchell (44 pts, 6 res, 
5 ass, 3 rbl), Murray evitara a elimi-
nação e abriu a hipótese de Denver 
se tornar na 12.ª equipa a sobreviver 
à desvantagem de 1-3 no play-off.  

Desde Allen Iverson (76’ers) em 
2001 que ninguém registava três jo-
gos seguidos nesta fase com mínimo 
de 40 pontos. E só Michael Jordan, 
Iverson, Murray e Mitchell marca-
ram, no mínimo duas vezes, 50 pts 
numa série. Mas o recorde supera-
do  foi o que Bob Cousy fixara em 1953 
pois Jamal só necessitou de 24 lanç. 
campo – marcou 17 (78,8%) – para 
atingir a meia centena de pontos. 

Por 
MIGUEL CANDEIAS DUELO DE GIGANTES  

JOGADOR PTS L2 L3 LL 
j Jogo 1: Nuggets-Jazz, 135-125 a.p. 
Murray 36 7/11 6/9 4/4 

Mitchell 57 13/18 6/15 13/13 

j Jogo 2: Nuggets-Jazz, 105-124 

Murray 14 5/11 1/2 1/1 

Mitchell 30 4/7 6/7 4/4 

j Jogo 3: Jazz-Nuggets, 124-87 

Mitchell 20 3/7 2/6 8/9 

Murray 12 3/8 2/8 0/0 

j Jogo 4: Jazz-Nuggets, 127-129 

Mitchell 51 11/20 4/7 17/18 

Murray 50 9/16 9/15 5/5 

j Jogo 5: Nuggets-Jazz, 117-107 

Murray 42 13/18 4/8 4/4 

Mitchell 30 7/15 4/8 4/5 

j Jogo 6: Jazz-Nuggets, 107-119 

Mitchell 44 5/12 9/13 7/7 

Murray 50 8/12 9/12 7/9

«Há coisas 
pelas quais 
vale lutar!»

Jamal Murray volta a marcar 50 pts 
dNuggets e Jazz vão disputar Jogo 7

tamos, e nós na NBA encontrámos 
algo pela qual vale lutar como uni-
dade coletiva. Uso estas botas como 

BREVES

KEVIN C. COX/AFP
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DESDE o início do perío-
do de confinamento, so-
bretudo quando foi ne-
cessário aligeirar os 
condicionamentos im-

postos à prática desportiva, que se 
sentiram as diferenças de opinião 
entre a parte governamental do 
desporto e a da saúde, com esta 
última muito resistente para aco-
lher as propostas que a área do 
desporto ia colocando. 

É certo que o mesmo ocorreu 
também em outros setores sociais 
com decisões políticas, muitas ve-
zes, reféns dos especialistas de saú-
de no que concerne à decisão da es-
colha de risco, a qual carecendo 
de fundamentos científicos é, aci-
ma de tudo, política. Mas no des-
porto, pelas características pró-
prias de muitas modalidades 
desportivas, onde a questão do dis-
tanciamento físico e o contacto são 
inultrapassáveis, o problema as-
sumiu uma dinâmica especial. 

Quando a 31 de julho foi anun-
ciada a resolução do Conselho de 
Ministros para a retoma, a partir de 
1 de agosto, do treino e das com-
petições desportivas, os respon-
sáveis da saúde, designadamente a 
Direção-Geral da Saúde (DGS), de-
vem ter tido a noção da relevância 
e dimensão daquela decisão, ne-
cessitando de 24 dias para dar a 
conhecer ao País as orientações 
que permitissem cumprir o dis-
posto ministerialmente.  

Um longo período que, ainda 
assim, foi insuficiente para cum-
prir, na íntegra, a resolução do 
Conselho de Ministros, porque par-
te da atividade desportiva nacio-
nal (cerca de 60%) não foi con-
templada. E se é compreensível 
um regime de gradualismo na re-
toma das atividades desportivas, 
ela não deve ocorrer a um ritmo 
que coloque em causa a própria 
sobrevivência dessas atividades. 

Esta complexa situação, na li-
nha de outras anteriores, entre 
aquilo que foi a decisão política e 
as regras técnicas que a deveriam 
sustentar, ajuda a perceber as pe-
ripécias que envolveram a anun-
ciada declaração de retoma dos 
treinos e atividades competitivas 
das federações. 

As federações desportivas com 
modalidades de pavilhão recebe-
ram da parte da DGS o documen-
to orientador consolidado para a 
retoma dos treinos e competições 
desportivas. Entre manter as ati-
vidades todas paradas ou libertar 
os escalões seniores, optaram, e 
bem, por aceitar, desde logo, essa 
possibilidade.  

Nesse documento estabelecia-
-se, entre outros aspetos, que «as 
ffederações e clubes podem consi-
derar (sublinhado nosso) a reali-

zação de testes laboratoriais para 
SARS-CoV-2 aos praticantes das 
modalidades desportivas, de acor-
do com a estratificação do risco da 
modalidade desportiva (Anexo 2), 
o risco geográfico (incluído a mo-
bilidade dos praticantes) e a situa-
ção epidemiológica a nível regio-
nal e local), bem como os recursos 
disponíveis». E sobre a realização 
de testes acrescentava-se um qua-
dro explicativo em função do ris-
co da modalidade (baixo, médio, 
alto). 

Nesse quadro indicava-se a rea-
lização de testes aleatórios 48 ho-
ras antes da competição sempre 
que ocorressem competições en-
tre equipas de zonas com trans-
missão comunitária ativa para as 
modalidades de risco médio e tes-
tes até 48 horas antes da compe-
tição para as modalidades de ris-

O que mudou 

co alto. Mas o documento era 
omisso em relação à estratificação 
de risco por modalidades (o ane-
xo 2 estava em branco), o que só 
veio a ser conhecido quando o do-
cumento foi publicado, com crité-
rios que revelam desconhecimen-
to das características técnicas de 
algumas modalidades. 

No dia 25 de agosto, terça–fei-
ra, o documento foi tornado públi-
co, mas a redação havia sido alte-
rada. O fim de semana conduziu a 
uma mudança semântica. Onde 
antes se lia «podem considerar» 
passou a estar «considerarão».  

Em torno desta alteração po-
demos fazer variados exercícios 
interpretativos. Mas o que parece 
óbvio é que de uma possibilidade 
se passou a algo bem mais impe-
rativo. Ser obrigatório que clubes 
e federação desportiva nas moda-

lidades de risco alto considerem a 
realização de testes prévios à com-
petição. O resultado dessa consi-
deração não é fixado. Aparente-
mente podem até decidir num 
sentido ou noutro. Esta dualidade 
de possíveis interpretações escon-
de o verdadeiro problema. 

As organizações desportivas têm 
competências desportivas. Não têm 
competências sanitárias. Mas de-
vem ter responsabilidades sanitá-
rias. E, por isso, o ónus de uma 
decisão sanitária desta dimensão — 
a realização ou não de testes — não 
pode ficar ao livre arbítrio das or-
ganizações desportivas. Em tese, 
admite-se até que, em algumas 
organizações desportivas, os res-
petivos departamentos médicos 
pudessem proceder a essa avalia-
ção. Mas todos sabemos que na es-
magadora maioria das organiza-
ções esses recursos não existem. E, 
assim sendo, quem tem de decidir 
se a situação justifica ou não a rea-
lização de testes são as autorida-
des de saúde pública. E porque não 
o fazem? 

A DGS sabe, mas não o quer di-
zer, que não existe capacidade ins-
talada (logística e financeira) para 
testar previamente à competição os 
atletas das modalidades classifi-
cadas de risco alto. A DGS pede o 
que sabe ser impossível de realizar 
e admite o que também sabe não 
haver dinheiro para pagar. 

Nos escalões seniores das mo-
dalidades de risco alto existem aci-
ma de 13 000 atletas, que é um nú-
mero equivalente à capacidade 
média diária que o país tem para 
realizar este tipo de testes. E mes-
mo que a capacidade fosse supe-
rior envolveria um custo financei-
ro incomportável (perto de 1 
milhão de euros?) por cada fim de 
semana de competição. 

Em vez de assumir esta impos-
sibilidade, que até é compreensí-
vel, a DGS impôs uma redação 
equívoca que transfere para os clu-
bes e federações desportivas o ónus 
da responsabilidade da realização 
dos testes, contextualizando um 
conjunto de circunstâncias. Mes-
mo sabendo que se, por hipótese, 
uma parte dos clubes e as federa-
ções desportivas daquelas moda-
lidades se decidissem pela realiza-
ção de testes, não havia condições 
de responder.  

Sejamos, por isso, todos claros. 
A retoma das atividades desporti-
vas do País comporta riscos. Ris-
cos que devem ser minimizados. 
Mas esse objetivo não pode ser 
atingido através de medidas que 
se sabem impraticáveis. Abando-
nemos as tergiversações semân-
ticas e falemos ao País de modo 
frontal e claro. 

 
*Presidente do Comité Olímpico de Portugal

ANDRÉ ALVES/ASF

«A DGS pede o que sabe ser impossível de realizar e admite o que também sabe não haver dinheiro para pagar»

Por 
JOSÉ MANUEL CONSTANTINO*

OPINIÃO

A retoma das atividades  
desportivas do País  

comporta riscos que  
devem ser minimizados.  

Abandonemos as  
tergiversações  

semânticas e falemos ao  
País de modo frontal

o sentido das coisas
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O contador da Luz

Por 
ANTÓNIO BAGÃO FÉLIX

Os milhões continuam 
a parecer (o que é  

diferente de aparecer)  
fartos, os salários idem  
aspas, as contratações  
de sonho espreitam ...

VERGONHA. Porro, novo jogador 
do Sporting, apresentou-se com uns 
calções mendicantes, todos rasgados, 
aquando da assinatura do contrato 
(que suponho não deve ser nada 
mendicante). A fotografia tornada 
pública, ao lado do presidente do 
clube que vestia fato e gravata, é 
deplorável. Envergando a camisola do 
SCP, não houve uma alminha que lhe 
emprestasse, ali em Alcochete, uns 
calções ou calças de treino. Não 
houve ninguém, a começar por 
Varandas, que lhe dissesse que tal 
aparato evidenciava um total 
desrespeito formal por uma 
instituição que sempre se tem de dar 
ao respeito.  E ninguém que, ao 
menos, dissesse o seu nome em 
feminino para pôr o jovem 
engraçadinho em sentido.  
FINALMENTE. A longa novela 
Cavani foi o melhor prémio que os 
media tiveram no pacato mês de 
Agosto. Era Cavani de madrugada até 
à noite dentro, sempre com 
informações fidedignas, entre o já-
-está e o só-falta-o-quase. 
Felizmente, acabou o rodopio. Ainda 
que dividido, acabei por ficar agradado 
com a não consumação da 
transferência de um grande jogador 
que Cavani foi e que tenho o palpite 
que já não voltará a ser. Acresce que 
quando o empresário é um irmão ou 
um pai, desconfio sempre das 
diatribes e vigarices à volta do 
negócio. Para situações destas já nos 
bastou o Zivkovic, um artista 
manhoso que (com o pai-empresário) 
passou uns anos a explorar o Benfica. 
LAMENTÁVEL. A cínica reacção 
do FCP à derrota do Benfica na final 
da Youth League é a confirmação de 
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UEFA.COM

«Não era suposto que a maldição de Béla Guttmann se estendesse aos mais jovens»

CONTRALUZ

Nota — António Bagão Félix opta por escrever 
as suas crónicas na ortografia antiga

Setembro
ra que estão limitados a um canal 

pago. Ganhou como era previsí-

vel a melhor equipa, o Bayern de 

Munique. Ganhou a melhor con-

cepção de futebol como desporto 

associativo. Ganhou a melhor con-

ciliação entre disciplina, robustez 

e eficácia desempenhada por joga-

dores sem vedetismo em overdose, 

e com uma incomparável entrega 

a um jogo em que mais do que as 

fintas e fintinhas conta a qualida-

de dos movimentos e dos passes. 

Como foi bom ver uma final bem 

disputada, na qual a equipa alemã 

estando a ganhar por 1-0 não se re-

traiu, não entrou em picardias ou 

disfarces de lesões para que não se 

jogasse. Gostei que os bávaros ti-

vessem ganho, mas tive pena de ver 

Neymar derrotado na final, ele que 

é o mal-amado dos media futebo-

listicamente correctos, ao contrá-

rio de outros que têm sempre óp-
tima imprensa a socorrê-los. Ficou 

patente que as eliminatórias a uma 

só mão tendem a favorecer a im-

previsibilidade do resultado e, con-

sequentemente, a dar acrescidas 

oportunidades às equipas menos 

favoritas. Compreende-se que as-

sim tenha sido, embora não seja 

modelo que me agrade. Curiosa foi 

a circunstância de os dois adver-

sários do grupo onde esteve o Ben-

fica — falo do Lyon e do Leipzig — 

terem chegado longe, em particu-

lar os franceses que — recorde-se 

—  na derradeira jornada da fase de 

grupos, estavam fora da Cham-
pions e da Liga Europa a 3 minutos 

do fim do seu jogo… Ficou assim 

mais claro que o pior sorteio é 

quando calham 4 equipas de valor 

semelhante, onde a distância en-

tre ser primeiro ou último é mui-

to mais estreita. Uma palavra final 

para o fim do Barça mágico. Já es-

tava pré-anunciado, depois da saí-

da desses dois grandes magos do 

futebol que foram Iniesta e Xavi 

Hernandez (estranha e injusta-

mente sempre postos de lado na 

atribuição do melhor jogador mun-

dial, por causa da obsessão mani-

queísta mediaticamente alimen-

tada entre Messi e Ronaldo). Antes 

já saíra Neymar. Ronald Koeman 

tem um grande desafio à sua altu-

ra, com ou sem Messi. Uma últi-

ma nota: vi o Bayern a jogar con-

tra o Barcelona com o resultado já 

muito desequilibrado como se o 

jogo estivesse empatado, chegan-

do a 8 golos e mais seriam se a par-

tida tivesse demorado mais uns 

minutos. Não vi ninguém comen-

tar esta atitude bávara como imo-

ral ou ético-desportivamente ig-

nóbi l .  E ,  p or  a s s o ciaç ão  de  

memória, logo me lembrei da vi-

tória em 2018/2019 do Benfica 

marcando 10 golos ao Nacional. 

Lembram-se do que os espevita-

dores do costume disseram então? 

 

3Terceira final em sete edi-

ções na Youth League e 

ainda não foi desta que o 

Benfica a venceu. Não era 

suposto que a maldição de 

Béla Guttmann se estendesse aos 

mais jovens. Com a minha idade 

tive o privilégio de, no futebol sé-

nior, ver o meu clube vencer duas 

Taças dos Campeões em 1961 e 62, 

e a amargura de o ver perder ou-

tras cinco finais, bem como 3 finais 

da Liga Europa e UEFA. Houve de 

quase tudo nestes jogos: contra o 

Milan em 63, num jogo (ainda sem 

substituições) em que o SLB jo-

gou, de facto, mais de meia-hora 

sem M. Coluna. Se fosse hoje ha-

veria substituição e Trapattoni te-

ria levado cartão vermelho. Em 

1965, contra o Inter jogado em casa 

do adversário num lamaçal em que 

o SLB também acabou com 10, por 

lesão do guarda-redes Costa Perei-

ra e o defesa Germano a ir para a 

baliza por 33 minutos. Na sua quin-

ta final em 8 anos, em 1968, de-

fronta o Man. United de novo no 

país do adversário, perdendo no 

prolongamento, depois de Eusébio 

ter falhado o golo da vitória a 2 

minutos do fim do tempo regula-

mentar, que, em regra, teria con-

vertido. Em 1988, foi o PSV a ven-

cer no desempate por penáltis 

(apesar de o Benfica ter concreti-

zado os primeiros 5 penáltis, o que, 

em geral, chega para vencer…), 

não tendo jogado o jogador mais 

influente Diamantino, por 3 dias 

antes se ter lesionado gravemen-

te. Na outra competição, depois da 

derrota contra o Anderlecht (1983), 

já neste século houve a injusta fi-

nal contra o Chelsea, perdida no 

minuto 92 e, contra o Sevilha, de 

novo por penáltis, com uma arbi-

tragem vergonhosa que tudo per-

mitiu durante o jogo e também nas 

grandes penalidades ao guarda-

-redes do Sevilha adiantado siste-

maticamente. Verdadeiramente 

normal, foi apenas a derrota con-

tra o quase invencível Milan por 

1-0 em 1990.  

Voltando à final da Youth League, 

também aqui a maldição pairou. 

Penálti não convertido e bola na 

barra nos instantes finais. Apesar 

da tristeza e da infelicidade, o Ben-

fica voltou a provar por que razão 

tem uma das mais prestigiadas es-

colas de formação que tem dado 

craques de muito valor ao futebol, 

assim como tem possibilitado re-

tornos financeiros cruciais.

1Entramos hoje em Setembro 

num tempo de futebol onde 

já não se distingue o fim do 

velho e o começo do novo. 

Insondáveis tempos os que 

agora vivemos, que vão do confi-

namento físico ao mental. Por ago-

ra, não é ainda possível perceber 

como vão estar os estádios no de-

curso das competições em termos 

de espectadores. Entretanto, va-

mos ter jogos entre selecções da 

tal Liga das Nações, sem que mui-

tos dos jogadores tenham feito, ao 

menos, um jogo e outros quase 

indo directamente das férias para 

o hotel da selecção (além da ino-

portunidade para equipas que, si-

multaneamente, jogam o apura-

mento europeu). Melhor ou pior, 

as actividades económicas tentam 

acomodar-se a um enquadramen-

to jamais observado, reduzindo 

encargos, adaptando modos de 

trabalho, adiando investimentos, 

diversificando a oferta nesta luta 

contra um inimigo invisível. Pelo 

que li e ouvi no quente mês de 

Agosto, parece que no mundo do 

futebol se aparenta viver numa ilha 

isolada distante do mundo real em 

que nações, empresas e famílias 

enfrentam tantas ameaças e in-

certezas. Os milhões continuam a 

parecer (o que é diferente de apa-

recer) fartos, os salários idem as-

pas, as contratações de sonho es-

preitam e ainda estamos a mais de 

um mês do fim de um quase eter-

no mercado. Estádios vazios, luga-

res de temporada não adquiridos, 

publicidade rarefeita, media e ca-

nais televisivos em desespero ou 

enormes dificuldades parecem ser 

secundarizados na miríade fanta-

sista do que já não volta. 

 

2Lisboa recebeu a fase final 

da Champions. Sem confu-

sões, como também sem 

grande proveito. Por cá os 

jogos — com a excepção 

da final — não foram vistos pela 

grande maioria das pessoas, ago-

que nada muda no modo pavloviano 
como este clube se sente obrigado a 
reagir diante de um fracasso do clube 
rival. Uma verdadeira escola 
(provinciana) de escárnio e mal-dizer.  
INCOMPREENSÍVEL. A 
‘Eusébio Cup’ teve a primeira 
edição em 2008 e foi disputada 
ininterruptamente até 2016. Depois 
falhou em 2017, 2019 e 
provavelmente em 2020. E se este 
ano até se pode aceitar que não se 
realize, a sua ausência anterior é uma 
triste constatação que a memória do 
grande Eusébio jamais deveria 
consentir. 
INCOERÊNCIAS. Uma parva frase 
dita em off do PM António Costa a 
propósito dos médicos foi tornada 
pública e percorreu avidamente as 
redes sociais. Uma divulgação ética e 
deontologicamente condenável, seja 
quem for o PM, o contexto e 
substância do que foi dito. Assim 
também acharam comentadores e 
opinadores, ao contrário do que, no 
caso do ora ungido hacker Rui Pinto 
sobre a divulgação (selectiva e 
truncada) de correspondência 
advinda da sua pirataria, consideram 
como aceitável e louvável. 
DÍVIDAS. Há dívidas e dívidas. 
Umas levam à descida, outras de 
prática relapsa e contumaz de não 
pagar, são quase elogiadas como 
esperteza, outras literalmente 
obrigações vão à vida, outras até são 
fingidas para aparentar que salários 
não são salários. Pobre Vitória de 
Setúbal, quem sabe se ingénuo nesta 
serralharia devedora.

 
 
 
 
 
j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j 
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Vamos conversarfguerra@abola.pt

OPINIÃO

Por 
FERNANDO GUERRA

A duas semanas 
da eliminatória da 

Champions com o PAOK,  
um jogo de altíssimo risco, 
convém reconhecer que há 
medidas urgentes a tomar 

Depois de Cavani… nada 

Oprimeiro jogo do novo ci-
clo do Benfica transmiti-

do pela televisão do clu-

be mostrou que muito se 

evoluiu em tão pouco 

tempo, com melhorias notórias prin-

cipalmente em termos de atitude 

competitiva, quanto a mim a mais 

grave  doença de vários jogadores na 

última temporada, em  que ao défi-

ce de qualidade alguns  ainda acres-

centaram reprovável indiferença pelo 

jogo, mas quanto à grande equipa 

que Luís Filipe Vieira prometeu ofe-

recer a Jorge Jesus na cerimónia de 

apresentação verificou-se igualmen-

te que vai ser empreitada dura.  

Para consumo interno, apenas 

com dois efetivos candidatos ao tí-

tulo de campeão, o que existe neste 

momento será suficiente, como já o 

era antes, mas não mais do que isso.  

Se, por outro lado, há  a intenção de 

realmente dar o salto qualitativo e re-

colocar o clube no lugar europeu que 

ocupou no passado, é pouco.  

O  jogo com o Bournemouth re-

velou três contratações que vão ro-

bustecer o coletivo e valorizá-lo em 

arte, irreverência e capacidade de 

combate. Vertonghen é uma parede 

sólida, Waldschmidt tem boa esco-

la de base (receção/passe)  e não será 

por acaso  que chegou à seleção ale-

mã, e Everton transporta, além de 

classe, valiosos argumentos que, a 

confirmarem-se, farão dele, a bre-

ve prazo, um extremo discutido e 

pretendido pelos emblemas mais en-

dinheirados da Europa. Da primei-

ra observação a estes  três elemen-

tos extrai-se que se trata de 

investimentos bem feitos, mas não 

o bastante para se formar a equipa 

prometida.  

A duas semanas de 3.ª eliminató-

ria da Champions no campo do 

PAOK, um jogo de altíssimo risco,  

convém reconhecer que há medidas 

a tomar com caráter de urgência. 

 

CONSTRUIR uma boa equi-

pa de futebol não é como ir 

ao supermercado e encher 

o carro de compras para o 

mês. Demora o seu tem-

po, com avanços e recuos ou apos-

tas mal sucedidas. É uma tarefa que 

vai sendo realizada por etapas até se  

completar um onze realmente ca-

paz de fazer acreditar a família ben-

fiquista. Neste sentido, e também 

na sequência do que o jogo com o 

Bournemouth mostrou, indepen-

dentemente das exigências do trei-

nador, porventura incontáveis e nem 

todas com condições financeiras e de 

mercado para serem correspondi-

das no imediato, continuam a notar-

-se fragilidades em posições que não 

admitem espera. 

Não veio Cavani, mas tem de vir, 

e depressa, um goleador a sério,  

que marque  aos fracos e, sobretu-

do, aos fortes. Se possível dois, por-

que com os que estão, por muito 

boa vontade que tenham, somen-

te se prolongam ilusões. Não é di-

zer que está tudo mal, apenas ter a 

noção clara de que, se a vontade é 

mesmo criar condições para a  águia 

voar mais alto e chegar mais longe, 

a exigência terá de ser maior, pri-

meiro na avaliação criteriosa do 

praticante que entra, depois no seu 

rendimento em cada jogo, de for-

ma a evitar que se coloque em cima 

da mesa um quarteto (Fejsa, Alfa 

Semedo, Lema e Ferreyra) como 

moeda de troca e ouvir do outro 

lado o interlocutor dizer  que de to-

dos quer um: Diogo Gonçalves.      

Outra lacuna indisfarçável rela-

ciona-se com o preenchimento  do 

eixo central, com a ligação e a orien-

tação de jogo. Compreende-se a ra-

zão pela qual Jesus reclama outro 

médio. Acredito que Weigl vai cres-

cer muito, porque tem imenso vir-

tuosismo por explorar, mas dali para 

a frente há muita parra e pouca uva. 

Taarabt marcou o golo da sua épo-
ca, agrada aos adeptos, pode ser útil, 

mas não vai além daquele registo 

simples, feito de impulsos e nada 

desequilibrador, enquanto Gabriel, 

embora mais inteligente e dotado 

na execução e no passe, deve capa-

citar-se que é ele quem tem de jo-

gar de acordo com a velocidade im-

posta pela equipa, em função do 

jogo e do oponente, e não esta a su-

jeitar-se à velocidade que lhe dá jei-

to a ele, geralmente devagar e qua-

se parado. 

O PAOK está à porta e Abel Fer-

reira quer fazer o jogo da sua vida. Si-

tuação normal, vem nos livros, por 

isso  é obrigatório não facilitar. 

 

Pedro Gonçalves 
simplesmente 
 

DIRÃO que é assunto que 

não me diz respeito, e não 

diz, mas não gosto de ver 

o jovem e promissor mé-

dio Pedro Gonçalves, 

contratado pelo Sporting ao Fama-

O poder da palavra

Por 
DUARTE GOMES

Essa liberdade, 
a da coluna em linha  

reta, é impagável. 
Não tem paralelo

arbitro@abola.pt

Será que é desta?
vados. O otimismo pode até roçar a 

lírico, mas cada qual acredita no 

que quer e eu acredito que há, em 

cada pessoa ligada à indústria, al-

guém íntegro, capaz de aprender e 

crescer no sentido certo. Não se tra-

ta de exigir infalibilidade ou de es-

perar que acertem mais ou menos. 

Trata-se apenas de crer que, com o 

evoluir da vida e das suas vivências, 

venha ao de cima mais equilíbrio, 

sensatez e ponderação.  

É por isso que torço para que, 

em campo, todos possam contro-

lar melhor as suas emoções, de 

forma a não fazerem declarações 

infelizes ou construírem suspei-

tas tantas vezes injustas. O segre-

do aí é focarem mais nas variáveis 

que controlam e menos naquelas 

que não dependem de si. É traba-

lharem no duro para serem me-

lhores do que são, sabendo que 

quem for mais competente e con-

sistente superará toda e qualquer 

adversidade. É sempre assim e a 

realidade não engana: no final das 

contas, o melhor ganha sempre. 

Também torço para que fora de 

campo as coisas sejam diferentes 

para melhor. E aí deposito a res-

ponsabilidade nas mãos de diri-

gentes (não só de clubes), depar-

t a m e n to s  d e  c o m u n i c a ç ã o ,  

jornalistas e comentadores. São 

esses que formam (ou deformam) 

opinião. É a eles que cabe o dever 

ético (e nalguns casos deontológi-

co) de dizer apenas e só a verda-

de. O que se espera é que não es-

peculem, não inventem nem 

mintam. O que se espera é que não 

utilizem a nobreza da sua função 

como mola impulsionadora para 

saltar na carreira. O que se espera 

é que não confundam politicamen-

te correto com dorsalmente curvado. 

A cabeça quente atenua muita 

coisa, mas essa toca mais a treina-

dores e jogadores. A quem está lá 

dentro, a sofrer com outra entre-

ga e intensidade. Quem está do 

lado de fora geralmente não pa-

dece desse problema. O que fa-

zem/dizem tem a obrigação de ser 

mais pensado e planeado. O que se 

espera desses — onde, de resto, até 

me incluo — é independência, 

frontalidade e transparência. O que 

se espera é que não sejam (nem 

aparentem ser) subservientes, por-

que há limites morais para a reco-

lha de informação e para dar a no-

tícia em primeira mão. O que se 

espera é caráter, mesmo que isso 

signifique abdicar de cargos, de 

vantagens ou benefícios. Não é para 

quem quer, é só para quem pode. 

O futebol, tal como qualquer ou-

TODOS os anos, mais ou me-

nos por esta altura (na ver-

dade, um pouco antes até), 

faço figas para que a nova 

época traga boas surpresas 

no que diz respeito à forma de estar 

de quem está dentro e fora dos rel-

licão, ser tratado por Pote. Assim 

como nunca apreciei a vulgarização 

dos Vitinha, dos Tó e dos Tozé , dos 

Chico, dos Zé e dos Zé Tó, dos To-

ni, dos Beto  e mais modernamen-

te dos Rafa. Igualmente jamais me 

pareceu sensato praticantes terem 

autorizado a subversão das suas 

identidades devido a semelhanças 

físicas, de estilo, até de penteado, 

gerando uma variante de profissio-
nais com aspas, felizmente em vias 

de extinção, muito por força de um 

alteração estratégica, creio que su-

gerida pelo  Vasco da Gama, no Bra-

sil: país que é a nossa principal fon-

te de inspiração, mas também ele 

concluiu que não seria boa ideia 

para o progresso do  negócio ex-

portar talentos apenas diferencia-

dos pelo local de nascimento, Per-

nambucanos, Baianos, Cariocas ou 

Paulistas, por exemplo. 

 Pelo que li e ouvi, fiquei a saber  

por que chamavam Pote ou Potinho 

ao miúdo Pedro Gonçalves, mas ele 

já não é essa criança simpática, ale-

gre  e redondinha. Agora, é adulto, 

destacado futebolista e diariamen-

te sujeito ao rigoroso escrutínio da 

exposição pública, com os benefí-

cios e as desvantagens que isso 

acarreta. Ontem no Famalicão, hoje 

no Sporting e, amanhã, provavel-

mente, a jogar numa das princi-

pais ligas mundiais. Respeito, na-

turalmente, quem pensa de maneira 

diferente, mas, para mim, será 

sempre o cidadão Pedro António 

Moreira Gonçalves, ou, simples-

mente, o profissional Pedro Gon-

çalves. 

tra área de atividade com peso no 

país, precisa de gente assim, cora-

josa, séria e moralmente robusta. 

Precisa de gente capaz de dizer que 

não, quando o não é o limite entre o 

certo e o errado. O futebol precisa de 

gente capaz de não atender aquele 

telefonema que pressiona e de não 

responder àquela mensagem que 

ameaça, mesmo que a curto prazo 

isso até prejudique. Não é para quem 

quer, é só para quem pode. 

Essa liberdade, a da coluna em 

linha reta, é impagável. Não tem 

paralelo. Não tem comparação com 

nada, de tão bem que sabe quan-

do a cabeça bate na almofada. No 

dia em que todos atingirem esse 

patamar de ética, a indústria fi-

cará ainda melhor. Há muita gen-

te assim (felizmente), mas ainda há 

muita gente assado (infelizmen-

te). Eu acredito que esta época, até 

por tudo o que este ano nos tem en-

sinado, vai ser melhor. Cabe a cada 

um de nós. Cabe a todos nós.
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ESTADO DO TEMPO

Céu limpo

Chuva

Céu pouco 
nublado

Céu muito 
nublado

Aguaceiros

Trovoada Neve

jAmanhã

PORTO

FAROFUNCHAL

PONTA  
DELGADA

LISBOA

COIMBRA

BRAGA
BRAGANÇA

M 27º 
m 19º

TEMPERATURAS  
Máxima 
 mínima

ÉVORA
M 33º 
m 13º

M 34º 
m 17º

M 33º 
m 13º

M 29º 
m 15º

M 28º 
m 11º

M 32º 
m 12º

M 26º 
m 20º

M 28º 
m 22º

FONTE: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA

NÃO

WWW.ABOLA.PT

j Responda em www.abola.pt
jPergunta do dia

Darwin Núñez é o avançado que o 
Benfica precisa?

?

jResposta à pergunta de ontem

O Benfica confirmou as expectativas 
frente ao Bournemouth?

?

SIM

59% 41%

 
O Noivo É que Sabe (SIC)                             14,6               28,1 

Jornal da Noite (SIC)                                         13,9               28,0 

Quer o Destino, Especial (TVI)                 12,6                23,4 

O Noivo É que Sabe, Cerimónia (SIC) 12,2                 31,9 

Jornal das 8 (SIC)                                                   9,0                18,4 

1 
2 
3 
4 
5

AUDIÊNCIAS TELEVISIVAS

j Fonte: MediaMonitor j Domingo, 30 de agosto de 2020
                              PERCENTAGEM   SHARE

 

ss

JOGOS DA SORTE

jConcurso n.º 035/2020 
jQuinta-feira

jConcurso n.º 069/2020 
j Sexta-feira

jConcurso n.º 035/2020 
j Segunda-feira

7 12 16 17
 

31 + 7 9

05 7361.º prémio

25 9041.º prémio

+

jConcurso n.º 70/2020 
j Sábado

10 12 24 28 47 8

jConcurso n.º 035/2020 
j Sexta-feira

XVP 23687

jConcurso n.º 35/2020 
  jDomingo

2 1 X 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 X

Por 
BRUNO HENRIQUES

PAÍS

DEPOIS de alguma hesita-

ção, a Direção Geral de 

Saúde (DGS) tornou pú-

blico o parecer técnico 

relativo à realização da 

Festa do Avante. O evento vai ter 

lugar entre os dias 4 e 6 de setem-

bro, na Quinta da Atalaia, Conce-

lho do Seixal, e é organizado pelo 

Partido Comunista. 

No documento assinado por 

Graça Freitas, a DGS considera que 

a «componente social subjacente 

ao evento, acarreta grande mobi-

lidade dos participantes e com-

portamentos de proximidade, sen-

do a partilha tendencialmente 

inevitável, assim como a partici-

pação de membros de várias gera-

ções, o que implica potencial ex-

posição de pessoas que pertencem 

aos grupos mais vulneráveis ao ví-

rus SARS-CoV-2», rematando com 

a preocupação de que «no con-

texto atual da epidemia em Portu-

gal e, em particular, na Área Me-

tropolitana de Lisboa, em situação 

de contingência, verifica-se , pois,  

um risco real de que, durante o 

evento, circulem pessoas infetadas, 

com ou sem sintomas». 

Perante esta análise, a DGS de-

cidiu que o recinto só vai poder 

receber cerca de 16 mil pessoas ao 

mesmo tempo (16.653) ao invés 

das 33 mil que o Partido Comu-

nista (PCP) pretendia. 

«Com base na aplicação do 

princípio da precaução em saúde 

Ao invés das 33 mil 
pretendidas pelo Partido 
Comunista, DGS só 
permite 16 mil pessoas

DGS corta lotação do 
Avante. Para metade!
Divulgado parecer técnico sobre o evento d«Risco real de circulação 
de pessoas infetadas», sublinha-se dUso de máscara obrigatório

MÁRIO CRUZ/LUSA

DGS sublinha risco real e forte de infeção e aumenta a polémica em torno do tema

pública, deve ser observada a re-

gra de ocupação máxima de uma 

pessoa por 8 metros quadrados, 

em espaços abertos, e de uma pes-

soa por 20 metros quadrados em 

espaços fechados, contabilizada 

em função de cada atividade des-

tinada a uma ocupação específica», 

justifica a Direção Geral de Saúde. 

É ainda recomendado o uso de 

máscara de todas as pessoas com 

idade superior a 10 anos que cir-

culem em todo o recinto, «duran-

te todo o tempo que neles perma-

neçam, com exceção das regras 

aplicáveis aos espaços de restau-

ração e similares», sublinha-se.

jMarta Temido deixou aviso na 
‘rentreé’ do PS; António Costa 
voltou a abrir porta à esquerda

«O mais difícil ainda está para vir»

Marta Temido foi uma das ora-

doras da rentrée do Partido Socia-

lista. A pandemia de Covid-19 es-

teve no centro do discurso da 

ministra da Saúde, que se mostrou 

satisfeita com a resposta do Servi-

ço Nacional de Saúde, mas deixou 

um aviso: «O mais difícil ainda 

está para vir. Nestas primeiras três 

semanas temos de estar prepara-

dos para uma fase de outono/in-

verno com novas dificuldades», 

alertou, apelando ainda a um maior 

investimento na área da Saúde. 

Já António Costa estendeu de 

novo a mão aos parceiros de es-

querda. À chegada ao Convento de 

São Francisco, em Coimbra, o pri-

meiro-ministro garantiu que exis-

tem «excelentes condições para  

se chegar a um acordo de legisla-

tura» com Bloco de Esquerda e 

PAN de forma a conseguir a apro-

vação do Orçamento de Estado  

para 2021. 

«Tudo indica que o acordo à es-

querda vai acontecer», asseverou 

o líder do Partido Socialista.

PAÍS

MIGUEL A. LOPES/LUSA

Marta Temido muito pragmática

COVID-19

244 novos casos 
e três óbitos
d LO boletim da Direção Geral de 

Saúde confirmou a existência de 
mais 244 casos de Covid-19 nas 
últimas 24 horas, elevando o total 
para 58.102. Nota ainda para mais 
três óbitos (1822 ao todo) e 76 
doentes  recuperados (41.961).

PAÍS

Desemprego 
volta a subir
d LSegundo os dados divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estatística, 
a taxa de desemprego voltou a 
aumentar em julho e está agora nos 
8,1%, valor mais alto desde agosto de 
2018. No total, existe 409, 7 mil 
desempregados em Portugal. 

LÍBANO

Mustapha Adib 
nomeado PM
d LEmbaixador do Líbano na 

Alemanha, Mustapha Adib foi 
nomeado como novo primeiro-
-ministro daquele país. O político de 
48 anos foi quem reuniu maior apoio 
nas consultas parlamentares 
conduzidas por Michel Aoun.

ESTADOS UNIDOS

Wheeler acusa 
Donald Trump
d LApós a morte de uma pessoa na 

sequência das manifestações em 
Portland, o mayor Ted Wheeler 
deixou duras críticas a Donald Trump, 
que elogiou uma coluna de pessoas 
armadas que seguia para a cidade: 
«É incitação à violência e deve ser 
responsabilizado por isso.»

RUANDA

Rusesabagina 
preso em Kigali
d LPaul Rusesabagina, de 66 anos, 

foi detido em Kigali, capital do 
Ruanda, acusado de ser o fundador 
de um movimento terrorista. Antigo 
responsável de um hotel de luxo, 
salvou refugiados do genocídio em 
1994,  numa ação que inspirou o 
filme Hotel Ruanda (2004). 

www.abola.pt

OUTROS MUNDOS
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*DiretosTELEVISÃO

07.00 – Remate Final 
07.28 – Memórias:   
Ricardo Ferraz 
08.00 – Remate Final 
08.28 – Move It 
09.00 – Remate Final 
09.27 – Com Todo o Gosto 
09.51 – Fairplay Curto 
10.00 – A Bola das 10 
10.28 – Vela, O Mundo a 360º 
11.00 – A Bola das 11 
11.28 – Os Imortais 
12.00 – A Bola do Meio Dia 
12.28 – Com Todo o Gosto 
13.00 – A Bola da Uma 
13.26 – Magazine TT 
14.00 – Flashnews 
14.17 – Transmissão Desportiva,  
Futsal Espanhol – Playofs, Meia-Final: 
Inter Movistar-Palma Futsal 
15.57 – Especial:   
Whats Up, Frederico? 
16.15 – Flashnews 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00 – Flashnews 
17.21 – Motores 
18.00 – Flashnews 
18.15 – Os Imortais 
18.43 – Viagens na Minha Moto 
19.00 – A Bola das 7 
19.45 – Fairplay Curto 
20.00 – A  Bola das 8 
20.32 – Entrevista:    
Fábio Paim 
21.33 – Futebol em Revista 
22.00 – A Bola da Noite 
23.45 – Remate Final  
00.10 – Renée, O Primeiro Transexual 
no Ténis 
01.28 – A Bola da Noite 
03.10 – Remate Final 
03.38 – WTCR 
04.26 – Póquer: Aposta Mundial 
05.11 – Quem é Vivo Sempre Aparece: 
Os Gémeos de D.ª Maria Rosa 
05.31 – Desporto Motorizado:   
Rali Vinho da Madeira 
06.00 – Remate Final 
06.30 – Eco Run

RTP1 L 06.30 — Bom Dia Portugal; 10.00 
— Jardins Históricos: Pedras Salgadas, Vila Pouca de 
Aguiar; 13.00 — Jornal da Tarde; 14.30 — Jardins His-
tóricos: Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar; 17.30 
— Portugal em Direto; 19.09 — O Preço Certo; 19.59 
— Telejornal; 21.00 — Mesa Portuguesa... Com Es-
trelas com Certeza!; 21.28 — Joker; 22.28 — 3 Mi-
nutos a Inspirar Portugal; 22.31 — 3 Mulheres; 23.19 
— Depois Vai-se a Ver e Nada; 00.46 — Crimes Gra-
ves; 01.33 — Longmire; 02.30 — Janela Indiscreta; 
03.19 — Europa Minha;  03.34 — O Sábio; 04.13 
— Televendas; 05.59 — Manchetes 3   

RTP2 L 07.00 — A Fé dos Homens; 07.32 
— Espaço Zig Zag; 13.54 — Folha de Sala; 14.01 — 
Eco-Lógica; 14.31 — Ciclismo, Volta a França*; 16.52 
— Espaço Zig Zag; 21.01 — Rapazes do Nada;  21.30 
— Jornal 2; 22.04 — Folha de Sala; 22.12 — Os 
Durrell; 22.58 — Isto É Arte; 23.51 — Andar em 
Frente; 00.28 — Os Miseráveis; 01.13 — Nada Será 
como Dante; 01.41 — E2, Escola Superior de Comu-
nicação Social; 02.08 — Euronews; 05.47 — Sinais 
de Vida; 06.32 — Repórter África, 2.ª edição 

SIC L 05.35 — Malucos do Riso; 06.00 — 
Edição da Manhã; 09.10 — Alô Portugal; 10.10 — 
Casa Feliz; 13.00 — Primeiro Jornal; 14.10 — Rai-
nha das Flores; 15.00 — Amor Maior; 16.15 — Jú-
lia; 18.15 — Amor à Vida; 18.45 — Êta Mundo 
Bom; 19.57 — Jornal da Noite; 21.40 — Nazaré; 
22.30 — Terra Brava; 23.25 — Totalmente Demais; 
00.40 — O Noivo É que Sabe, Diário; 01.15 — 
Passadeira Vermelha; 02.25 —Filme: «Monsan-
to»; 04.05 — Televendas 

TVI L 06.00 — Batanetes; 06.30 — Diá-
rio da Manhã; 10.10 — Você na TV; 13.00 — Jor-
nal da Uma; 14.55 — Destinos Cruzados; 16.15 — 
A Tarde É Sua; 18.17 — Pesadelo na Cozinha; 19.57 
— Jornal das 8; 21.45 — Quer o Destino; 22.35 — 
Espírito Indomável; 00.37 — Betty, A Feia em NY; 
02.00 — Santa Bárbara; 02.55 — Sombras de 
Azul; 03.38 — Mar de Paixão; 04.30 — TV Shop 

SPORT TV1 L 18.00 — Futebol, Particu-
lar: Everton-Blackburn 

SPORT TV2 L 19.00 — Futebol, Turkish 
Summer Cup: Besiktas-Sivasspor; 01.00 — Fute-
bol, MLS: Toronto-Montreal 

SPORT TV4 L 00.00 — Hóquei no Gelo, 
NHL: Philadelphia-NY Islanders 

SPORT TV5 L 01.00 — NXT 
NBA TV L 00.00 — Basquetebol, WNBA: 

Connecticut Sun-New York Liberty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROSPORT 1 L 12.20 — Ciclismo, Vol-

ta a França; 16.45 — Ténis, US Open 
EUROSPORT 2 L 16.00 — Ténis, US Open 
PFC L 20.00 — Futsal, Campeonato Bra-

sileiro: Carlos Barbosa-Atlântico Erechim; 23.15 — 
Futebol, Brasileirão Série B: Paraná-Ponte Preta; 
01.30 — Futebol, Brasileirão Série B: Náutico-Fi-
gueirense
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ELAS E BELAS

No drama de Cole
Quando jogador de Mourinho teve de saltar pela janela, coberto de sangue 
dCovid afastou-a de Hollywood e as fotos agora são mais púdicas

NUM dos próximos volumes 

de Champions — A Histó-

ria como Nunca se Contou 

há de contar-se como 

Shevchenko afastou Mou-

rinho da final de Moscovo que Ronal-

do ganhou depois de se ter sentido por 

instantes a cair no inferno, nessa fi-

nal que foi de angústia para Joe Cole… 

Tempos antes passara o Joe Cole 

por pior tormenta (estando 2006 nos 

seus primeiros dias). Depois de o co-

nhecer numa festa de elite em dis-

coteca de Londres, Keeley Hazell le-

vou-o para sua casa — e foi um 

pandemónio, contou-o ao Sunday 
Mirror: «Tinha estado a festejar vi-

tória sobre o a FA Cup sobre o 

Huddersfield para a FA Cup, bebe-

mos uns drinks, adormeci no sofá e 

acordei agredido por um homen-

zarrão, lutámos, foi terrível…» 

O homenzarrão era Lloyd Miller, 

culturista que namorava com Kee-

ley — ao jornal não quis confirmar 

nada da história, pediu-lhe, porém, 

30 000 libras para «contar tudo». 

Cole desmentiu a versão de que fora 

atacado por estar a cortejar Keeley 

Hazell, revelou mais: «Percebi que ti-

nha de fugir dali, depressa. Tive a 

sorte de ver uma janela aberta e dei-

xei o pesadelo para trás.» Saltou sem 

camisola, sem sapatos, sem cartei-

ra, sem telemóvel. Na rua apareceu 

taxista que ao vê-lo assim, coberto 

de sangue e hematomas, não o re-

conhecendo, seguiu caminho, não 

parou ao sinal. O seguinte parou, le-

vou-o e o Joe não quis ficar pelo hos-

pital, nem apresentou queixa na po-

lícia — e a justificação foi: «Não queria 

estar nem nas primeiras, nem nas úl-

timas páginas dos jornais…» 

A Keeley Hazell, o que lhe dera a 

fama que já tinha fora a página 3 do 

The Sun, depois de ter vencido o con-

curso Baby Beach no Daily Star (e de 

prémio ter recebido 10 mil libras em 

«roupas sexies»), aos 17 anos. Dei-

xara a escola para ir trabalhar como 

aprendiza de cabeleireira — e o fu-

ror das suas fotos no The Sun logo 

lhe abriram carreira de modelo. Sur-

giu, num ápice, na FHM 
e na Maxim — e tor-

nou-se imagem 

do Formula 

One 06 e do F1 CE, jogos para a 

PlayStation.  

Filha de uma cozinheira e de um 

carpinteiro de janelas, editou calen-

dários sensuais consigo como mode-

lo, gravou um disco. Da FHM à 

AskMen, por diversas vezes a escolhe-

ram como uma das 100 Mulheres Mais 

Sexies do Mundo. Deu-se de corpo e 

alma às campanhas da PETA em de-

fesa dos animais (e, numa delas, para 

condenar o comércio de peles, apa-

receu nua num cartaz) — e David Ca-

meron, líder do Partido Conserva-

dor, escolheu-a como uma das suas 

«heroínas ambientais», em defesa 

do ambiente entrou em campanha 

com Arnold Schwarzenegger. Escre-

veu um livro, desistiu de agência de 

modelos que criara com Ginny 

Mettrick — e aventurando-se a 

Hollywood, a carreira de atriz não 

passou de papéis secundários (perdeu, 

por exemplo, para Dakota Johnson 

personagem de Anastasia Steele em 

As Cinquenta Sombras de Grey).  

O alastrar do Covid-19 fê-la re-

gressar de Los Angeles a Londres. 

Continua, claro, a incendiar a Net 

com as suas «sempre sexies» foto-

grafias. A última, partilhou-a no seu 

Instagram, brincando com a quei-

madura que banho de sol lhe causa-

ra em topless com o braço a cobrir-

-lhe, púdico, os seios — porque, 

afiançou-o, não quer aparecer mais 

nua a incendiar a web… 

Por 
ANTÓNIO SIMÕES

Keeley Hazell continua a incendiar a internet. Mas não só a internet...

KEELEY 
HAZELL

L16.31 – Memórias: José Augusto 
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Barba e cabelo Por LUÍS AFONSO

MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DO INFANTE D. HENRIQUE  
- MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO

vserpa@abola.pt

AFPF deu conta das novas medi-
das tomadas sobre restrições 
na relação dos media com a Se-

leção Nacional por ocasião do estágio 
dos jogadores selecionados para o jogo 
com a Croácia, no Porto, no próximo 
sábado, e que conta para a Liga das 
Nações. Os atletas ficarão sempre ins-
talados na Cidade do Futebol até à par-
tida para o Porto e durante esse tem-
p o  o  a ce s s o  s e rá  i n te rd i to  a o s  
jornalistas, o que significa que serão 
anuladas as habituais conferências de 
imprensa. No entanto, diariamente, os 
serviços de comunicação da FPF serão 
encarregados de fazer chegar a todos 
os media, desde conversas diárias com 
os jogadores, a fotos dos treinos, pas-
sando, mesmo, pela cedência do sinal 
de imagem dos primeiros dez minutos 
de cada treino. 

A justificação é óbvia: precaução 
sem tolerância por causa do Covid-19.  

O comum do cidadão achará razoá-
vel. Não se podem correr riscos e daí 
que se instale um muro de incomuni-
cabilidade. Tudo o que se vier a saber 
e a mostrar, será, pois, da responsabi-
lidade da Federação Portuguesa de Fu-
tebol. Mas a questão que se coloca so-
b re  a  l i b e rd a d e  d e  i m p re n s a ,  a  
deontologia do jornalismo e o exercí-
cio livre da profissão que, suposta-
mente, garante a democracia deve ser 
posta, tal como o próprio mérito de 
quem trabalha mais e melhor. Não ha-
veria outras formas mais abertas e 
mais sérias, capazes de garantir a se-
gurança da saúde dos atletas e dos 
jornalistas? Talvez mais complexas, 
mas sim. A solução encontrada obede-
ce, apenas, a um período de exceção 
que todos reconhecem, mas, ainda as-
sim, é uma solução perigosa, que pode 
levar a outras tentações no futuro.

Pobre jornalismo 
Pobre democracia

Editorial
Por 

VÍTOR SERPA
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Jan Vertonghen

No documentário All or 
Nothing, sobre o Tottenham, 

ouve-se o adjunto de Mourinho a 
elogiar o belga, agora do Benfica. 
«Mesmo lesionado só quer jogar.»

j

ÚLTIMAS

AL
EX

AN
DR

E P
ON

A/
AS

F

Boca Juniors

O clube argentino anunciou 
a existência de alguns casos 

positivos de Covid-19 no plantel (o 
Olé fala em 14 jogadores). Treinos 
foram cancelados durante 72 horas.
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Michel Platini

O antigo presidente da UEFA 
foi ontem ouvido em Berna 

no âmbito da investigação ao ex-
-líder da FIFA, Joseph Blatter, por 
gestão danosa e peculato.

j
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«Guardiola e Jorge Jesus 
são a minha inspiração»
Alberto Aquilani é agora treinador e diz que JJ foi quem mais o marcou, 
no Sporting d«Fascinou-me e estimulou-me o modo de trabalhar»

Oex-jogador Alberto 
Aquilani, 36 anos, pen-
durou as botas em 2018, 
no Las Palmas, naquela 
que foi a sua terceira ex-

periência fora de Itália — depois 
de Liverpool e Sporting (2015/2016, 
com 32 jogos e 5 golos) — e na úl-
tima temporada abraçou a carrei-
ra de treinador nas camadas jo-
vens da Fiorentina, tendo mesmo 
vencido a Coppa Primavera (esca-
lão de juniores). 

«Inspiro-me em Pep Guardio-
la e Jorge Jesus», é o título da en-
trevista concedida pelo antigo in-
ternacional italiano (38 vezes) à 
La Gazzetta dello Sport, sobre a nova 
etapa profissional. Apesar de o jor-
nalista fazer essa junção, que não 
fere o sentido das palavras, a ver-
dade é que Aquilani falou dos dois 
técnicos em momentos diferen-

tes. Primeiro foi-lhe perguntado 
sobre o treinador mais marcante e 
influente que teve. «Jorge Jesus. 
Em Portugal descobri este treina-
dor que tinha métodos novos que 
nunca tinha visto em Itália. Fasci-
nou-me o seu modo de trabalhar 
e foi muito estimulante», disse. Só 
depois acrescentaria Pep Guardio-
la. «Conheço-o bem, tive a sorte 

de jogar com ele [na Roma, em 
2002/2003, alguns meses]. Há mui-
to a aprender com ele», disse so-
bre o técnico do Man. City. 

O ex-médio explicou ainda que 
se preparou para ser treinador nos 
últimos três anos da carreira de 
jogador: «Na minha última tem-
porada já tinha em mente que era 
isto que queria fazer.»

Por 
GONÇALO GUIMARÃES

ITÁLIA

INSTAGRAM/ALBERTO AQUILANI

Alberto Aquilani já venceu a ‘Coppa Primavera’, no escalão de juniores

O ONZE DA ÉPOCA 
j 4x4x2

Ter Stegen (Barcelona)

Upamecano 
(RB 

Leipzig)

Van Dijk 
(Liverpool) 

Alexander-
-Arnold 

(Liverpoool)

Robertson 
(Liverpool) 

Henderson 
(Liverpool) 

De Bruyne 
(Man. City) 

Di María 
(PSG)

Messi 
(Barcelona) 

Lewandowski (Bayern)
Haaland 

(Salzburgo/Dortmund)

O ONZE DE JULHO/AGOSTO 
j 4x4x2

Neuer (Bayern)

Upamecano 
(RB 

Leipzig)

Alaba 
(Bayern)

Kimmich 
(Bayern)

Alphonso 
Davies 

(Bayern)

Marquinhos 
(PSG)

Thiago 
Alcantara 
(Bayern)

Gnabry 
(Bayern) 

De Bruyne 
(Man. City)

Lukaku (Inter)Lewandowski (Bayern)

Do Bayern 
ao Liverpool
d LA ESM (European Sports Media), 

da qual A BOLA faz parte, revelou o 
onze de julho/agosto (dominado 
pelo Bayern campeão europeu, com 
sete jogadores) e o onze da época, 
com o Liverpool a destacar-se com 
quatro nomes. Nos dois casos houve 
adaptações táticas (De Bruyne e 
Messi, respetivamente) ao 4x4x2.


